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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
DE ALZHEIMER: Tel. 964 45 66 80
Partida Boverals - 12500 Vinaròs

Revista Fonoll

Mª Carmen Adell va nàixer a Xerta (Tarragona) el 19 d’octubre de 1952. Es va traslla-
dar a Vinaròs amb els seus pares,  Benjamín Adell i Águeda Chillida, quan només te-
nia sis mesos. I, des d’eixe moment, van viure en la finca “La Parreta”, on el seu pare 
feia d’encarregat i sa mare s’ocupava de la vigilància del pou. Va estudiar al col·legi 
Mare de Déu de la Misericòrdia, d’on guarda molts bons records, sobre tot del men-
jador, on s’hi quedava tots els dies per la distància de casa seua al poble. Després 
de l’etapa escolar, va estudiar “Corte y Confección” i administració a l’Acadèmia 
Almi. En 1975 es va casar amb Francisco José Miralles i, en 1977, va nàixer el seu fill, 
Benjamín. Ha treballat sempre en l’empresa familiar, Cristaleria Miralles, atenent els 
clients i fent les emmarcacions. 
De Vinaros li agrada la seua gent i la seua alegria que veu reflexada en aspectes 
com el Carnaval. Ha format part de la comparsa El Pilà des de la seua fundació, 
col·laborant en la confecció de disfresses i en l’organització d’actes.
Mª Carmen segueix al peu del canó, sent la cara amable i sempre alegre de la Cris-
taleria Miralles, una empresa senyera en el teixit comercial de Vinaròs. 
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ÁNGELA ALBIOL

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

TALLER DE LACTANCIA: C/ PILAR , 42 - VINARÒS
Centre Municipal de la 3ª Edad

Ángela Albiol va nàixer a Vinaròs el 23 d’octubre de 1964. De la seua infància,  que 
va transcòrrer al carrer Costa i Borràs, recorda amb nostalgia els jocs al carrer, cos-
tums familiares com anar a comprar un dolcet a “Maria Luisa”, les festes del Carme a 
la llotja, els bous al carrer o els cavallets de la fira i la traca.  Ángela treballa des de fa 
33 anys a l’Agència Tributària però ha anat enriquint la seua vida amb diverses ves-
sants artístiques i creatives: el teatre i la música -tant coral com instrumental- són 
part fonamental. En eixe cultiu de l’art ha tingut un paper fonamental el seu home  
José Ramon Renovell, director de la Societat Musical La Alianza. Precisament, 
l’homenatge que ell va rebre, amb motiu dels seus 25 anys al front de la banda, és 
un dels records vitals que rememora amb més emoció, així com el naixement dels 
fills i “la família, en totes les rames del nostre arbre genealògic que sempre ocupa el 
primer lloc, tot i que avui en dia portem un ritme frenètic”, comenta. 
Respecte a Vinaròs, considera que “la nostra ciutat està prou equilibrada pel que fa 
a necessitats bàsiques però en aspectes com el cultural encara en té moltes que es 
podrien solucionar amb ganes, voluntat i diàleg”. Junt a la família de sang,  destaca 
que en té una altra: la família teatrera i els amics i afegeix que “sense ells i sense els 
vincles familiars, la vida seria molt trista”.  
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ANA ARNAU

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

Es convoquen els premis Borras Jarque d’investigació i 
el Puig Roda d’aquarel·la Presentació Mare Nostrum

CÁRITAS DIOCESANA TORTOSA: 
Tel. 964 45 68 59 Plaça Cardenal Tarancón, s/n

Ana Arnau va nàixer a Tortosa l’any 1973 però sempre ha viscut a Benicarló. Filla 
del vinarossenc Manuel Arnau i de la caspolina María Mercedes Paltor, la seua in-
fància va estar marcada per pertányer a una família nombrosa -es la sisena de vuit 
germans-. Va estudiar a Benicarló i València i va fer la carrera d’Arquitectura a la 
Universitat de Navarra. Dels seus pares destaca que “gràcies al seu esforç vaig po-
der estudiar la carrera que vaig triar i on jo volia” i els defineix com “un exemple 
de generositat, amor i sacrifici”. Ha participat en diversos projectes solidaris i de 
voluntariat en països com Perú. En l’any 2002 va entrar a treballar, com a arquitecta 
municipal, a l’Ajuntament de Vinaròs i entén la seua professió sempre lligada a la 
formació continua, sobre tot en matèria d’urbanisme.  El seu lloc de treball ha su-
posat que “tinga un sentiment molt profund cap a Vinaròs, obligant-me a conéixer i 
entendre la ciutat.  Em sento molt acollida i he aconseguit empatitzar amb la gent”, 
assegura Ana. De Vinaròs, l’impresiona la singularitat de la costa  i el fet que estiga 
tan present en la vida quotidiana i dels veïns li agrada “eixe orgull tan fort de sentir-
se vinarossencs”. Són moltes les persones que han tingut un paper important en 
la seua vida però destaca als seus pares, germans, el seu home Jaime Gallud i les 
seues quatre filles.   



TERESA CHALER

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT
PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS
Concejalía de Bienestar Social
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Teresa Chaler va nàixer a Vinaròs l’any 1966. Va estudiar al col·legi La Consolació i 
a l’institut Leopoldo Querol i, a la Universitat, va fer la carrera de Geografia i His-
tòria al CUC (actual Universitat Jaume I de Castelló). Posteriorment, va completar 
aquests estudis amb cursos de doctorat a la Universitat de València. Com a record 
d’aquells anys, conserva haver participat en les primeres excavacions al poblat ibé-
ric del Puig de la Misericòrdia. Actualment, i des de l’any 2005, és gerent, junt al seu 
marit Alberto Cerdán, de la pastisseria La Lionesa: “un negoci artesanal molt sacrifi-
cat però que també dóna moltes satisfaccions”, explica. Amb la seua mare, gestiona 
l’expenedoria de tabacs i punt de venda de loteries del carrer Pilar, que va repartir la 
sort venent dos cinqués premis del sorteig de la loteria de Nadal l’any 2017.
Viatjar amb la família i amigues, llegir i participar en les festes i tradicions de Vinaròs 
són les aficions més destacades de Tessa, com la coneixem tots. Carnaval, Setmana 
Santa, Sant Sebastià, majorals del carrer Pilar o Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 
són moments que no es perd cap any. 
Considera que “Vinaròs és un lloc privilegiat que no valorem com cal i no voldria 
que pergués mai la modernitat i dinamisme que ens ha caracteritzat al llarg de la 
història”. El més important per a Tessa: els amics i la família, amb menció especial 
per als seus fills, Víctor i Raül. 
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PILAR ESTUPIÑÁ

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

CRIS (Centre de rehabilitació i integració social)
Tel. 964 40 05 87
Concejalía de Bienestar Social 
Gil de Atrocillo, s/n

Pilar Estupiñà va nàixer a Vinaròs l’any 1959 i la seua infància va transcòrrer a la zona 
de Boverals, on vivia amb els seus pares i germans. Va començar els seus estudis al 
col·legi de la Colònia  Sant Jaume i, als 9 anys, va passar a l’institut Leopoldo Querol 
i, després, va estudiar Magisteri a Castelló. La seua vida professional sempre ha es-
tat lligada a la docència: va començar a Catalunya i, posteriorment ja a Vinaròs, pri-
mer al col·legi Manuel Foguet durant divuit anys i, des de l’any 2002 fins l’actualitat, 
a l’IES Leopoldo Querol, on dóna classes de Llengua i Literatura Castellana.  Coin-
cidint amb l’any amb què va començar a treballar es va casar amb Adolfo Landete, 
amb qui ha tingut dos fills, Blanca i Jesús.  Amb la família, “he compartit totes les 
meues millors experiències”, explica. Si parlem de les seues aficions, són amples i 
variades: anar amb bicicleta, la pràctica de l’esquí i viatjar, si és possible amb tota 
la família.  Sobre Vinaròs, destaca la franja litoral, el caràcter obert i xalador que es 
reflexa en les festes i el privilegi que suposa viure en un lloc que suma tants atrac-
tius. Això sí, troba a faltar un bon auditori i bones sales de cinema.  Entre els records 
que segueixen marcant la seua vida, un que destaca és el dels seus pares que li van 
donar tot el suport per convertir-se en mestra. Pilar destaca que “tinc una família 
que estimo molt i, per a mi, és un goig conservar la il·lusió de reunir-me amb tots”.

Excursió primavera
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CARMINA FORNER

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

AMICS (Agencia de mediación para la integración 
y la convivencia social)  Regidoria de Benestar Social
Sant Antoni, 19  -  Tel.- 964 45 00 75

Presentació Mare Nostrum

Carmina Forner va nàixer a Vinaròs l’any 1951. Ha participat activament en la vida 
política i social de la ciutat. Actualment és funcionaria municipal jubilada però en-
cara segueix jugant un paper fonamental en una faceta professional que ha marcat 
la seua vida i que és molt més que una feina: s’encarrega del protocol de les reines 
i dames en la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. Des de l’any 1996, Carmina és 
l’ombra que acompanya les reines i dames a tots els actes i vetlla perquè tot sòrtiga 
a la perfecció. 
Entre les seues aficions, cultiva la lectura i l’escriptura, viatjar amb la seua parella 
Vicent i disfrutar dels amics i família sempre que és possible. “De Vinaròs, m’agrada 
tot” diu Carmina destacant “el caràcter amable de la gent, passejar al costat de la 
mar o anar a la platja i les nombroses festes i activitats. Em sento molt vinarossenca 
i estic orgullosa i feliç de viure en aquest trosset de cel”. Els records més entranya-
bles són els naixement dels seus quatre fills i dels seus vuit néts: “ells són la meua 
vida i les nombroses reunions familiars són, per a mi, el més bonic que em pot 
passar”. Per acabar, Carmina té un record molt especial per a la seua mare que “ens 
va deixar fa un any”.
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ANA GUIMERÀ

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

Probable excavació Poblat Ibéric
INFODONA 
(Centro de asesoramiento a las mujeres)

Revista Fonoll

Va nàixer en octubre de 1962 i els primers anys de la seua infància van transcòrrer 
a la casa familiar ubicada al carrer Santa Marta. Va ser la menuda de tres germans 
i guarda records imborrables dels primers anys de vida i de les seues amigues de 
l’escola que encara conserva. De sa mare, que va faltar quan Ana estava en plena 
adolescència, recorda l’alegria i la disposició per mantenir unida la família. Del seu 
pare, l’estimat veterinari Don Julián Guimerà, destaca la capacitat de treball, la po-
sitivitat i la reflexió. Potser perquè, des de molt joveneta va marxar a estudiar fora 
-a Castelló i a Barcelona-ha tingut un fort lligam en Vinaròs, d’estima i d’enyorança. 
Els temps d’estudiant li van suposar també seguir cultivant moltes amistats i guiar 
els seus passos cap a la psicologia que, tot i no exercir professionalment, l’ha mar-
cat personalment. Amb vint anys, es va casar amb Domingo Boti i va ser mare del 
seu primer fill, Domingo. El segon, David, va arribar poc temps després i va deci-
dir “dedicar-me a la família i l’educació dels meus fills, una decisió de la qual mai 
m’empenedit”, assegura.  De Vinaròs, li agrada el caliu i el caràcter de la gent  però  
“li falta una mica més de vida cultural, tindre un bon auditori i recuperar el nostre 
passat, com per exemple els arrels mariners, que pareix que s’estan perdent”. Dos 
pèrdues familiars doloroses i recents, sa sogra i el seu pare, fan que actualment es-
tiga “reestructurant la meua vida i pensant que he de recuperar aficions que havia 
abandonat per falta de temps, com passejar o llegir”. A més,  fa molt poc que ha 
donat per encetada una nova etapa vital,  la de iaia feliç i entregada: “la meua néta 
i la meua alegria es diu Sofia”. 
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EUGENIA MOLINER

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

MENJAR SOLIDARI. SAD: Servei Ajuda a Domicili
Teleajuda. 
Plaça Sant Antoni, 19

Sortida cultural d’estiu

Euge Moliner va nàixer el 27 de juny de 1968. Va anar al col•legi Divina Providencia 
i, posteriorment, va estudiar a L’institut Leopoldo Querol. De la seua infància, recor-
da especialment passar les vesprades amb la seua iaia Pasqualeta a l’administració 
de loteria que encara segueix gestionant la seua família. També dates entranyables 
com el dia de Santa Catalina o pujar a l’Ermita els dies de Sant Sebastià fent el 
que, en aquella època, era l’habitual: pujar per la nit i passar les hores davant la 
foguera, amb tots els joves del poble.  Va començar a treballar molt prompte, com 
a administrativa, a l’Academia Vinfor, també amb l’empresa que gestionava la plaça 
de bous de Vinaròs, a una multinacional a Ulldecona i a la consulta del trauma-
tòleg Pedro Espuny. Finalment, va presentar-se a unes oposicions per treballar en 
l’oficina d’ocupació del SERVEF a Vinaròs. Un treball que li reporta una gran satisfac-
ció “quan veig que he ajudat a una persona a trobar una feina”, destaca. Amb el seu 
home Luis, té dos fills, Luis i Carlos.  
De Vinaròs, el que més valora és que, “avui en dia, és una ciutat on tenim de tot, sen-
se caldre anar-te’n fora per trobar tot el necessari”. El que no li agrada tant és que 
“Vinaròs ha crescut molt i ha perdut eixe encant de poble on tots ens coneixiem”. 
Com a aficions, gràcies als cursos l’Escola de Persones Adultes, s’ha especialitzat 
en els boixets i en el brodat en tul. “M’agrada molt tot el relacionat amb les labors i 
disfruto molt practicant-les”, destaca.
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ROSALÍA OLIVER

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

Presentació Mare Nostrum
POR MAS VIDA Y RESCATA-2
Avgda. Tarragona, 17 - Vinaròs

Sopar de lluna plena

Rosalía Oliver va néixer a Alcanar però la seua atracció per Vinaròs va ser tal que va 
acabar casada amb un Vinaroz, Isaïes, amb el qual va tenir dos fills Vinaroz -Isaías i 
Jordi- i ja suma tres néts amb el mateix cognom -Gala, Aníbal i el nouvingut Lluís-. 
Amb aquest currículum, era evident que algun dia havia d’ocupar alguna de les 
pàgines d’aquest calendari.
La seua vinculació amb la ciutat es va iniciar quan era molt jove, quan els caps de 
setmana esperava impacient que el seu oncle Juanito passara a buscar-la per la 
seua localitat natal per gaudir de les festes i les revetlles típiques de l’època al Casi-
no juntament amb la seu “padrina” Conxita. Ella sempre li deia que havia de buscar 
nuvi vinarossenc ... i li va fer cas.
Molt vinculada amb la societat civil de la capital del Baix Maestrat, col·labora acti-
vament amb Càritas. Acudir al rober i ajudar a aquells que ho necessiten la motiva 
tant com passar hores davant dels fogons. I és que per Rosalia, el que era una afició 
es va acabar convertint en una professió a la qual es va dedicar fins a la seva jubila-
ció a la Conselleria de Benestar Social. Ara, els que gaudeixen de la seua bona mà 
són la seva família i amics, que esperen amb ganes seure davant de la taula per 
gaudir del seu saber fer. 
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MONTSE PASCUAL

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

ATENCIÓN VÍCTIMAS DEL DELITO
Tel. 964 450 082 - 900 58 08 88
Palacio de Justicia - Vinaròs

Montse Pascual va nàixer a Vinaròs l’any 1964 i afirma que “si faig la vista enrere tots 
els moments destacats estan lligats a aquesta ciutat i m’ha donat les persones més 
de la meua vida: les meues germanes menudes, el meu marit,  els meus fills i el meu 
grup d’amics, que som con una família i que hem viscut moment inoblidables”. De 
la infància, recorda els temps escolars a la Divina Providència i guarda records molt 
especials com ser reina de la comparsa Ni Fu Ni Fa en l’any 1998 o viure les festes 
amb els seus fills. Xicotets moments amb els amics o la família són també “la màgia 
de la vida”. Es defineix com una dona amb iniciativa, que col·labora activament en 
associacions com el Club Patinatge Artístic o la comparsa Ni Fu Ni Fa. A nivell pro-
fessional, treballa com a administrativa en una companyia d’assegurances. 
De Vinaròs, destaca que és una població dinàmica i activa, sempre amb ganes de 
passar-ho be, amb un passeig privilegiat i un casc antic on el comerç i l’oferta de 
restauració bateguen amb força. Montse fa una menció especial a les festes, com 
Sant Sebastià, Carnaval i Sant Joan i Sant Pere. Per finalitzar, té un record per als 
seus pares que “em van transmetre l’amor per els meus arrels i que, des de menuda, 
m’ha donat l’oportunitat de gaudir d’aquest meravellòs lloc” i de “la meua família i 
amics que són la companyia perfecta per viure a Vinaròs”.



VIRGINIA PRADOS

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

PUNTO DE ENCUENTRO
Ermita Sant Gregori  -  Vinaròs

Nit de la Cultura
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Virgina Prados va nàixer en 1977 a l’antiga maternitat de Vinaròs. La seua infància 
va transcòrrer al carrer Santa Teresa, on vivien els seus iaios i on es passava el dia 
jugant al carrer. Recorda les festes de Sant Joan i Sant Pere, anar a córrer la traca 
amb la família i després pegar la volteta per la fira, anar a jugar a La Mera després de 
sortir d’escola i els anys de joventut disfrutant de les platges i de les vesprades a la 
barana del passeig. Va estudiar al Liceo Quijote i als instituts Leopoldo Querol de Vi-
naròs i Joan Coromines de Benicarló. Després d’algunes experiències professionals, 
gràcies a uns bons amics va començar a treballar a Correus on va estar uns anys fent 
substitucions a l’oficina de Vinaròs. Posteriorment, va aprovar les oposicions i va fer 
de cartera a Sant Carles de la Ràpita. Després d’uns anys de preparació, actualment 
és la directora de l’oficina de Correus de Vinaròs.  
Resideix a Alcanar amb el seu home Sergi i la seua filla Adriana però continua fent 
vida a Vinaròs  “on tenim de tot i podem anar a peu a tots els llocs i això és un luxe”, 
assegura. Li agrada el caràcter vinarossenc que es manifesta en el Carnaval, una 
festa on no falla mai, que transforma Vinaròs en una ciutat plena de llums i colors 
i que ara comparteix amb la seua filla. “Desitjaria que, en un futur, la meua filla pu-
gués disfrutar de Vinaròs tant com jo i que es sentís una vinarossenca més”, explica.



MARÍA JOSÉ SERRANO

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

ADEPA-COCEMFE 
(Agencia para la Defensa y Promoción
de la Accesibilidad)
Tel. 695 903 180  -  C/ Juan Giner Ribera

Presentació Mare Nostrum
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Va nàixer a Terol en 1965. Actualment i, des de l’any 2008, exerceix com a notària a 
Vinaròs. Forma part de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de València i és res-
ponsable de l’Àrea d’Arxius Notarials de la Comunitat Valenciana. Considera “la vo-
cació de servei públic” com un dels trets que més la defineixen i que desenvolupa 
gràcies a la seua labor professional i insisteix en què “amb l’exercici de la professió, 
he tingut la sort de poder ajudar a la gent aliviant moments durs de les seues vi-
des”. La lectura és la seua principal afició i altres, que ha hagut d’anar deixant pel 
camí a causa de la feina, són el cinema clàssic, la guitarra espanyola o els escacs.  
Si li preguntem per Vinaròs, li agrada el caràcter obert i mediterrani que defineix 
l’alegria i franquesa de la gent. Si parlem de llocs, el Passeig Marítim el considera 
“tot un luxe per als vinarossencs i objecte d’admiració per als visitants” i guarda una 
especial estima per la plaça Jovellar, per estar allí ubicat l’Arxiu del Districte Notarial 
de Vinaròs i pels carrers Socors i Sant Joan, que travessa tots els dies. Se sent molt 
afortunada per haver pogut participar en el Camí de Foc de l’any 2010 i encara con-
serva en la memòria els tocs de les campanes de l’Arxiprestal i la boira i el riu de foc 
que aquella nit van acompanyar la relíquia de Sant Sebastià, enmig del silenci dels 
peregrins. En el capítol dels records que han marcat la seua vida: els seus pares, als 
quals agraeix haver-li inculcat els valors del deure, la honestedat i l’ajuda desinte-
resada; al seu espòs, Adolfo, per la seua generositat i recolzament i al seu fill, Íñigo, 
per l’alegria infinita que els proporciona. 


