
vinarossenquesCiutadanes

2020



mediolanumBANCO

c/ Sant Ramon nº11-13
Tel. 964 45 27 08 - 691 55 98 67
12500 VINARÒS (Castellón)
e-mail:info@amicsdevinaros.com
             amicsdevinaros@hotmail.com 
http://www.amicsdevinaros.com

Projecte realitzat per Emma Bas
Disseny: David Aguado Aixalá

C/Sant Ramon, 11-13 
Tel. 964 45 27 08   
Movil   691 55 98 67 
E.mail: amicsdevinaros@hotmail.com 
             info@amicsdevinaros.com 
Pag.Web: www.amicsdevinaros.com 

Doctor Fleming, 4 – bajo   12500 VINAROS 
615 645 712   -   651 522 005 Coordinació:  Pilar Molés 

 
Presentació:  Emma Bas 
 
Disseny:  David Aguado Aixalá 



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

Revista Fonoll
mediolanumBANCO

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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ge
ne

r

INMACULADA ADELL ARTOLA  
Inmaculada Adell Artola va nàixer el 2 d’octubre de 1954. Filla de Ramón Adell Fons i Liduvina 
Artola Saiz de Aja i cinquena de nou germans. La casa familiar, que recorda “sempre plena 
de germans”, es trobava a la plaça Sant Antoni.  Va estudiar al col·legi de La Consolació i, 
posteriorment, a l’institut Leopoldo Querol. Ha treballat en tres empreses locals. Es considera 
amant de l’esport i va ser jugadora del Club de Handbol i del Club de Bàsquet de Vinaròs. 
L’any 1974 va ser reina de la Joventut, una experiència que recorda com a “única i que vaig 
tenir la sort de compartir amb totes les dames de festes d’aquell any”. Als 21 anys es va casar 
amb Amador Garcia, amb qui té dos fills, Arancha i Luis. Ara ja és iaia: de Sophie, Paula i Lilian. 
“Els records de la meua infància, en la meua família, i el naixement dels meus fills són els fets 
més importants de la meua vida”, destaca. Considera que “la nostra ciutat i la seua gent és 
única, un trosset de cel on he viscut i crescut feliç.  Allà on vaig explico que sóc de Vinaròs, 
d’una família amb unes arrels molt sòlides al nostre municipi i que sempre ha portat el nom 
de Vinaròs al cor i així ho ha demostrat”.



TALLER DE LACTANCIA: C/ PILAR , 42 - VINARÒS
Centre Municipal de la 3ª Edad
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MAPI AMELA GASULLA
Mapi Amela va nàixer a Morella el 30 de setembre de 1980 i als dos anys va vindre a viure a 
Vinaròs. Va estudiar al col·legi Manuel Foguet i als instituts Leopoldo Querol i José Vilaplana i 
recorda de forma entranyable els companys, companyes i mestres que “tant ens vam marcar”. 
Un altre record que guarda amb molt de carinyo és quan va ser dama de Festes representant 
la Coral Sant Sebastià. És la fundadora del web “Ahorradoras.com” que s’ha convertit en un 
espai de referència a Internet sobre consells per  impulsar bons hàbits d’economia aplicada 
a  la vida diària. Actualment,  la segueixen internàutes de 260 països i l’èxit del web l’ha 
portat a altres fites professionals com escriure el llibre Ahorradoras: 101 trucos para ahorrar y 
vivir mejor que nunca o col·laborar amb Televisió Espanyola. En l’àmbit més personal, destaca 
l’exemple dels seus pares, Daniel i Maribel “per la filosofia de vida que m’han trasmès”. Al seu 
home i soci, Miguel, li reconeix que “sempre m’anima en tot i m’ajuda a complir els meus 
somnis”. La seua filla Gema, qué té 10 anys, “fa què no m’oblide mai que la vida no és sols 
treballar”.  El pols vital del centre i l’ambient fester són  dels aspectes que més li agraden de 
Vinaròs i admet que “estic enamorada de la qualitat de vida que ofereix la nostra ciutat a un 
cost assequible” i destaca que “com la nostra és una empresa online podem treballar des 
d’aquí tenint les mateixes oportunitats que en qualsevol altre lloc”. Per a millorar, destaca 
que “s’haurien d’ampliar les combinacions de transport amb altres grans ciutats”. 
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SALOMÉ AYZA  GOMBAU 
Salomé Ayza Gombau va nàixer el 5 de juliol de 1963 a Vinaròs. De la seua infància, recorda 
el privilegi de viure front la mar: el so de la sirena del port quan entraven les barques, la 
processó del dia del Carme i els bous pels carrers.  També recorda les hores de joc al carrer, la 
traca de les festes o l’arribada al port dels Reis Mags. Va estudiar al col·legi de La Consolació 
i va fer el Batxillerat a l’institut Leopoldo Querol. Posteriorment va cursar el mòdul superior 
d’Administratiu al institut Joan Coromines de Benicarló. Des de l’any 1986 es funcionària de 
l’Ajuntament de Vinaròs. Està casada amb José Maria Morales i té dues filles: Paula i Arantxa. 
Té com a aficions la lectura, passejar per la vora de la mar i disfrutar de viatjar i de la platja 
i, sobre tot, estar amb els amics amb qui comparteix el dia a dia. De Vinaròs li agrada tot: el 
càracter alegre de la gent i l’ambient festiu. Això sí, li agradaria tindre una zona portuària 
més modernitzada, un nou Auditori  i una piscina municipal més acorde en la nostra ciutat. 



COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT
PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS
Concejalía de Bienestar Social
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MARIA DEL MAR BARREDA ROYO 
Maria del Mar Barreda va nàixer l’11 de desembre de 1973 a l’antiga maternitat de Vinaròs. 
Va estudiar al col·legi Divina Providència i a l’institut Leopoldo Querol. En 1997 es va 
llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, completant la seua formació 
com a especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Des de llavors, treballa al Centre de 
Salut de Vinaròs i se sent especialment “orgullosa de ser una de les metgesses que treballa 
al seu poble”. Als seus pares Heredio i Josefina,  els agraeix “l’educació rebuda plena d’amor 
i l’esforç,  junt a la meua germana Sandra” i destaca “el sacrifici i generositat que van fer per 
a què jo poguera estudiar el que volia i on volia”. Des de fa 25 anys, la seua vida transcorre 
al costat del seu home, Javier Torres, amb qui ha tingut dos fills: Javi i Mar. Sobre Vinaròs, 
diu que “m’agrada tot” i destaca la gran qualitat de vida que es pot disfrutar tot l’any. Se 
sent molt vinarossenca i involucrada en totes les tradicions, festes i iniciatives culturals del 
poble que, junt al seu marit, intenta transmetre als fills. Recorda amb molta il·lusió quan va 
ser dama de Festes de l’any 1990, representant la Penya València. Tot i això, reconeix que “a 
Vinaròs encara hi ha molt a fer a nivell sanitari, cultural i esportiu”.



CRIS (Centre de rehabilitació i integració social)
Tel. 964 40 05 87
Concejalía de Bienestar Social 
Gil de Atrocillo, s/n
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JUANI CAMOS ALBIOL
Juani Camós va nàixer a Vinaròs l’any 1965. Es va criar al barri mariner: passeig, Costa i Borràs i 
Santa Magdalena, on recorda la seua infància convivint en els avis,tios,cosins i cosines . També 
els bous que es feien allí en el barri a les festes del Carme ja que a sa casa ho celebraven molt.  
Va estudiar al col.legi de La Consolació després a l’institut Leopoldo Querol. Aprofitant les 
hores lliures va estudiar comptabilitat a l’Acadèmia Almi. Quan va acabar COU, va començar 
a treballar a la Cristaleria Vinarocense, estudiant al mateix temps idiomes: francés, anglès i 
valencià. Actualment treballa a la ITV-Inspecció Tècnica de Vehicles, on pot gaudir del tracte 
amb la gent. Es considera una persona feliç i afortunada amb el seu marit i el seus fills, Ana 
Andrés, amb els que viu grans moments i satisfaccions diàries. No oblida tampoc la seua 
colla d’amics “Pocsuc” amb els quals passa bons moments. Les seues aficions són: viatjar, fer 
gimnàstica, llegir i anar en bicicleta. No pot acabar sense nomenar als seus pares i germà, que 
“sempre m’han ajudat i han estat  al meu costat” destaca. De Vinaròs li agrada tot: l’ermita, 
l’alegria dels carrers,la gent... i sobretot la mar, que és la primera cosa que veu a l’obrir els ulls 
pels matins.



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
mediolanumBANCO

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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

ju
ny

 INMACULADA CHALER SEGURA
Inma Chaler va nàixer a Vinaròs un 19 de novembre de 1963. La seua infància va transcòrrer 
al carrer Sant Tomàs, on jugava, i la recorda amb molta enyorança, així com les relacions 
familiars d’abans, sortint a la fresca les nits d’estiu que s’alegraven amb algun que altre gelat. 
Es va casar i té dos fills. Treballa amb el seu marit i el seu fill en l’empresa familiar. I com ella 
diu “apart de tindre la sort que estan al meu costat, també és molt important el cercle de 
persones que tinc al meu voltant”.  Guarda un record molt especial per als familiars i amics ja 
desapareguts. Els moments més emotius de la seua vida han sigut el centenari de l’arribada 
de la reliquia de Sant Sebastià i el casament de la seua filla. És una persona molt activa i 
les seues aficions són: fer tot tipus de manualitats i viatjar en el temps lliure, ja que com 
diu “li entusiama”. Li apassiona la seua ciutat ,Vinaròs, “podem gaudir de la mar i una platja 
magnífica, sol esplendorós i una gent oberta i afable capaç d’atraure als forasters que venen 
a visitar-nos”. Acaba dedicant aquesta frase: “Gràcies a Vinaròs i als seus patrons per deixar-
me viure en aquesta bonica ciutat”.



Probable excavació Poblat Ibéric
INFODONA 
(Centro de asesoramiento a las mujeres)
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MARIA DEL CARMEN GUIMERÁ TALAVERA 
Mª Carmen Guimerà va nàixer a Vinaròs el 8 de març de 1955, filla de Severino Guimerà i 
Carmen Talavera. Tot i haver perdut prompte al seu pare, va tindre una infància feliç junt a 
la seua mare i el seu germà amb iaios, tios i cosins. Recorda que jugava molt pel seu carrer: 
camí Carreró i voltants, com el carrer Santa Marta. Va estudiar al col.legi de La Consolació i 
a l’institut Leopoldo Querol. Més tard se’n va anar a València a estudiar Estètica, exercint la 
professió d’esteticien actualment, treball que ha realitzat al llarg de quaranta-cinc anys que, 
com ella diu, no són pocs. Li dona gràcies a Déu per tenir els familiars i amics que han sigut un 
tresor en la seua vida i sobretot per la seua mare, una gran persona, entranyable i carinyosa, 
de la qual ha pogut gaudir molts anys i tindre-la al seu costat fins fa poc temps, que va faltar. 
Les seues aficions són la lectura i la música; forma part de la junta de Joventuts Musicals 
de Vinaròs, associació local d’amants de la música que té per finalitat organitzar activitats i 
concerts, sobretot de joves intérprets i contribüint aixi a augmentar la cultura vinarossenca. 
Li agrada molt la seua ciutat ja que, com ella diu,té tots els serveis necessaris per ser una 
ciutat còmoda i sense l’inconvenient de les grans distàncies d’una capital. “Encara que no és 
perfecta, tots avancem amb il·lusió per millorar-la” afirma.



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

Sortida cultural d’estiu
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CELIA MAS CHALER
Celia Mas Chaler va nàixer a Vinaròs en 1965. Va estudiar al col·legi Consolació. El seu pare era 
mariner i la seua mare sastresa.  El seu primer treball va ser a les oficines d’Agustín Delgado 
i, posterioment, a l’empresa Cominsa. De tots dos llocs guarda molt bon record i conserva 
companyes de treball que, amb el temps, s’han convertit en grans amigues. “Vinaròs 
m’agrada profundament” afirma i nomena especialment “el port, el passeig i el Club Nàutic 
on he passat tantes hores esperant”.  Té gravats a la memòria l’olor a mar i peix fresc de les 
cinc de la vesprada, amb les barques entrant al port, i l’olor a sucre cremat de les ametles 
garrapinyades de la Fira. Ara, la seua vida té com a escenari principal la plaça del Mercat, on 
viu i treballa  en el negoci familiar, junt al seu marit, José M. Vidal.  Com a aficions:  la jardineria 
i la restauració de mobles que combina amb la cuina, ja que, com a bona vinarossenca, no 
li falta mai a taula un coc en tonyina o un coc de xocolata. Té un record molt especial per a 
les persones més properes, família i amics que ja no estan i destaca a totes les persones que 
tenen un paper important en la seua vida: la família, els amics de la colla “Pocsuc”, la seua 
companya de treball i amiga i, especialment, les seues filles Meritxell i Clara.



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

Sopar de lluna plena
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MAYTE PAVÍA JUAN 
Mayte Pavía va nàixer el 2 de maig de 1947 a Vinaròs. La seua infància va ser feliç, tot i ser 
filla única i perdre molt prompte a sa mare, als 14 anys, tenint fins llavors records molt bonics 
amb sons pares. Va mantindre sempre una estreta relació amb dos cosins que van ser com a 
germans per a ella. Va estudiar al col.legi Mare de Déu de la Misericòrdia, al qual recorda, les 
professores i també les amigues amb qui compartia jocs, la festa de Santa Caterina, etc. En 
l’any 1984 fundà la guarderia Don Miki, obtenent el títol de Tècnica en Educació Infantil. Va 
dirigir el centre trenta anys fins que es va jubilar. El seu treball li ha donat moltes satisfaccions, 
ja que com diu ella “és molt especial donar i rebre molt de carinyo tots els dies dels menuts”. 
Es va casar amb Eliseo i té dos fills: Amparo i Rodri. Els nets Christian, Yago i Carlos són la seua 
alegria ja que la familía és el més important per a ella. Després el que més li agrada és estar 
amb els amics i viatjar. Estima cada racó de la seua ciutat: la seua gent, els seus carrers, el 
port, el passeig, la platja, l’ermita, el carnaval, les festes de Sant Joan i Sant Pere i la Setmana 
Santa, on participa en la Confraria del Descendiment.



ATENCIÓN VÍCTIMAS DEL DELITO
Tel. 964 450 082 - 900 58 08 88
Palacio de Justicia - Vinaròs
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ROSA CARMEN ROCA AYZA 
Rosa Carmen Roca Ayza va néixer l’any 1968 a Vinaròs. El seu pare Paco era de orígen 
torreblanquí i sa mare Paquita, vinarossenca i amb arrels marineres. La família, formada també 
pel seu germà Francisco, vivia a la plaça Primer de Maig, on recorda jugar  amb els xiquets del 
veïnat i les seues cosines, Lita i Rosada, mentre les dones prenien la fresca al carrer amb les 
seues labors. Recorda els seus abuelos Paco el Xiberque i Rosa, amb sa casa sempre oberta 
de bat a bat i plena de gent. Actualment treballa al Col.legi de la Consolació com a mestra 
d’Infantil, gaudint i compartint la vida i més d’una anècdota  i on ha trobat “companys que són 
amics, com Lola”. Es va casar amb Paco i té dos fills: Pere i Carme,que són el motor de la seua 
vida i als que ha inculcat l’amor a les tradicions i sobretot a les arrels marineres.  Té un recod 
especial per a la seua mare i per a Silvia i  la seua sogra .També per al nebot i nebodes ja que, 
amb els seus fills,  són el futur familiar. Valora tindre una gran família i amics al seu voltant que 
es reuneixen en una gran taula com diu ella, amb converses i rialles sempre que poden.Viu 
enamorada de Vinaròs, amb el seu passeig,el mercat, el centre i gaudir de les festes de Sant 
Joan i Sant Pere. Per a ella, “se m’ompli la boca de dir el bonic que és Vinaròs però encara ho 
seria més si tinguéssem un Auditori d’altura”.



PUNTO DE ENCUENTRO
Ermita Sant Gregori  -  Vinaròs

Nit de la Cultura
mediolanumBANCO

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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23
30 24 25 26 27 28 29

no
ve
m
br
e

MARIA PILAR SIMO CABALLER 
Mª Pilar Simó Caballer va nàixer a Vinaròs en juliol de 1962. La seua vida està marcada per una 
família ampla i molt unida: recorda, en primer lloc, els seus pares Joaquin i Pilar, però també 
els seus iaios paterns i materns. I afegeix l’estreta relació amb els seus germans Joaquin, 
Lourdes i Dolors, però també ties, cosines i nebots.  Es defineix com a “ama de casa vocacional, 
esposa, mare i iaia de quatre hermosures: Lucas, Paulo, Juan i Aura”. Recorda la seua boda 
amb Juan Sebastián Verdera, fa trenta-sis anys,  com un dels dies més importants de la seua 
vida, així com el moment en què es van convertir en pares, anant a buscar a Brasil als seus fills 
Pablo i Adriana. També té un record molt especial per a les “amigues de tota la vida”: Fanny, 
Rosana, Ana, Isabel Clara i Mª José. Gràcies als seus pares ha pogut participar en moltes de les 
tradicions, festes i associacions del poble: al Cor Parroquial, sent dama infantil i reina de les 
Festes de Sant Joan i Sant Pere, ballant a Les Camaraes, sent esclava de la Mare de Déu dels 
Dolors i, amb el seu home, majorals del Santíssim Sacrament. Veu Vinaròs “en canvi constant 
i com un bon lloc per viure, amb la seua gent càlida i agradable”, encara que observa amb 
pena com “el port s’està quedant sense barques i enyoro la meua Mera de terra i la barana del 
Passeig”. Si poguera demanar un desig seria “un auditori a l’alçada del que es mereix Vinaròs”. 
La seua participació en aquest calendari és el seu particular homenatge al seu pare, l’enyorat 
Joaquinet Simó, soci durant més de quaranta anys de l’Associació Amics de Vinaròs.



ADEPA-COCEMFE 
(Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad)
Tel. 695 903 180  -  C/ Juan Giner Ribera
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SONIA SORLÍ GELLIDA 
Sonia Sorlí va nàixer a Castelló el 21 de febrer de 1974. Filla de pare vinarossenc i mare 
benicarlanda, va passar la seua infància, junt al seu germà Javi, en la placeta de La Creu de Sant 
Josep, ja desapareguda, a la sènia del Pentinat i al Masdemón. Recorda quan anava a ajudar 
a la seua iaia Carme a vendre fruita i verdura al mercat i anar a buscar aigua a una font gran i 
redona que hi havia allí, per remullar “els rabanitos”. Té també un record especial per als dies de 
Santa Caterina, estrenant roba i menjant el pastisset que feia sa mare “per xuplar-se els dits”. 
Rememora també l’emoció de la nit de l’arribada dels Reis,el so de la sirena del moll i molts més 
records de Vinaròs. Va estudiar als col·legis Mare de Déu de la Misericòrdia i Assumpció; anà a 
l’institut Leopoldo Querol i, posteriorment, es va llicenciar en Matemàtiques a la Universitat de 
València.  Va aprovar oposicions a Catalunya, on va treballar vuit anys, fins que va aconseguir 
plaça de professora de Secundària, primer a l’IES José Vilaplana i actualment a l’IES Leopoldo 
Querol on disfruta d’exercir la seua professió que, a la vegada, és la seua afició. Els seus alumnes 
són la seua segona familía i intenta que disfruten de les matemàtiques i els orienta per què 
puguen triar uns estudis que els porten a un treball que els faça gaudir, tant com a ella. Es va 
casar amb Francisco Javier i té dos fills: Ruben i Paula, als qui ha ensenyat a apreciar i valorar els 
costums i tradicions de Vinaròs i li  ompli de goig vore com sa filla balla “la Camarà”. De Vinaròs li 
agrada l’ermita, amb l’espectacular vista que es veu des d’allí i passejar vora mar.


