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DEDICATÒRIA
En primer lloc, a tots aquells homes i dones em-

prenedors que, naturals de Vinaròs o procedents 
d’altres llocs, triaven la nostra ciutat per a posar en 
marxa la seua activitat econòmica.

També, per descomptat, a tots aquells que van 
contribuir a l’expansió comercial de Vinaròs des de 
la primera línia de la clientela. Parlem dels antiga-
ment denominats dependents de comerç.

Amb aquest treball es pretén, mantindre  en la 
memòria de qui  els van tractar personalment i do-
nar-los a conéixer a les noves generacions  perquè 
descobrisquen com va ser el desenvolupament en 
el temps  del carrer comercial per excel·lència de la 
nostra ciutat.

AGRAÏMENTS
Les informacions més antigues, s’han aconseguit 

per mitjà de la publicitat comercial que s’inseria en 
la premsa local de cada època (San Sebastián, He-
raldo de Vinaroz, Patria, etc). Més endavant,  de la 
publicitat en Programes de Festes locals i d’articles 
publicats en el Diariet-especialment un bastant de-
tallat del Sr. Manuel Foguet-. Però l’aportació d’in-
formació més important, ha sigut la dels mateixos 
comerciants i “empleats”. També familiars i amics 
d’aquests, facilitant dades importants i informació 
gràfica significativa, ja que “una imatge val més que 
mil paraules”.

                 Fernando Romillo.
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CARRER MAJOR

“Pos ni és ample ni és estret,
ni es tampoc un carreró,.

a tot hora molt distret
lo nostre carrer Major.

Un carrer que es tal com cal
que a dos plaçes te fa eixí,

a la plaça Parroquial
I la de Sant Agustí.

Carrer senyorial, aseat
amunt i avall concurrit
a les hores del mercat
i en la volta per la nit.

Botigues i botiguetes
pa totes les tentacions:
comestibles, fils i vetes,

merengues i mostaxons.

Modernes manfactures,
plastic, cristal, relonjes,

confeccións i atres hechures,
p’als turistes estrangérs.

Muebles, radios i neveres,
espardenyes i sabates,

cistelles, bolsos, carteres,
barnissos i matarrates.

¡Ché de tot lo que’s vén!
Tot lo que’s vullgue comprar.

Si Adán vingués del Edén,
vestit podría tornar.

Una antiga celosía
mira l’arrabal Socós

donant-li al carré poesía
pá que sigue més hermós.

Carreronet de San Joán…
la casa dels peregrins

a hon mos van dixá aquell sant
qu’han perdut per sé uns roins.

Los Sants Metjes, Frontó
d’altaret en baraneta.

La Purisima cantó
a hon hi há una estranya careta.

Hai d’evocá la figura
de Marcelino, domés

venent los pots de pintura
als abnegats marinés.

Que Deu lo conserve al çel
gorra i bata d’adroguer.

Lo mateix qu’a mosén Bel.
palillo, pluma i tinter.

Que ni és ample ni és estret…
Sant Domingo, el san patró:

Li mantingue lo seu dret
de nostre carrer Majó.”

Pamplona, agost de 1960
José  Sebastián Farga.

“ Rimes vinarossenques” . Glops d’aigua de Mangrano. Biblioteca Mare Nostrum. Nº 15. 
Pág. 39. Associació Cultural Amics de Vinaròs 2007
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Vinaròs no té tal vegada monuments històrics destacats, com Peníscola o 
Morella, poso per cas, però té sense dubte, molts tresors sense valorar i un d’ells 
és  este  repertori d’edificis de comerços que han anat instal·lant-se durant els 
últims cent anys en el carrer comercial per excel·lència del poble, el que coneixem 
per centre històric. En esta ocasió es tracta puntualment de l’evolució del comerç 
en els últims anys, sense renunciar, a anar abordant en un futur i gradualment 
diversos carrers tradicionals.

La finalitat d’estes notes introductòries no és altra que completar la informació 
de les imatges dels establiments, en la mateixa història del comerç i en la seua 
evolució com a tal, en el mateix moment en què anaven apareixent les distintes 
cases comercials. Són les dues cares de la mateixa moneda. Una senyala la particular 
edificació en el temps, i l’altra narra la seua evolució històrica. El comerç és la vida 
d’un poble, en el nostre cas la reflexa molt substancialment, i en conseqüència, 
l’evolució dels comerços d’un lloc reflexa fidelment com ha anat evolucionat al 
llarg de la història eixe poble.

Considerem en primer lloc el que ens aporta la fitxa bibliogràfica del nomen-
clàtor viari urbà de l’Ajuntament de Vinaròs.

Nom: Major Carrer

Descripció: Baix l’advocació de Sant Domènec.

Classificació Nom tradicional

Data 
d'aprovació: Documentat a l’any 1571

Noms anteriors: Emilio Castelar (18/7/1899)

Situació: Casc històric i centre de la Ciutat. Va de la Plaça Parroquial fins la 
Plaça Sant Agustí

NOMENCLATOR VIARI DE VINARÒS

Per la seua part la Vinapèdia,  i escrit per Ramón Redó1, aporta molta més 
informació: “Carrer dedicat a Sant <<Domingo>>, festivitat que l’Església celebra 
el dia 4 d’agost.

1 http://www.vinapedia.es/ Amics de Vinaròs Enlaces culturals. VINAPEDIA: Carrer Major
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En 1723 mossén Josep Febrer, junt amb altres ve-
ïns d’aquest carrer van suplicar a l’Ajuntament que 
fora construïda una capelleta a Santo Domingo de 
Guzman2, damunt del portal del carrer del Roser, al 
costat de la finestra gòtica del que s’ha considerat 
fins ara3 el primitiu ajuntament (del segle XV), i po-
der-ho celebrar amb missa, joglar, enramades, ban-
deres i festers.

El 6 de març de 1840 els veïns del carrer Major 
van demanar a l’Ajuntament, “pertmís i ajuda oficial 
per a fer-se aceres d’empedrat,  a costa d’ells, donant  

l’Ajuntament la pedra i son  acarreig” .4

En 1899 se’l va posar el nom d’Emili Castelar, 
president de la 1ª República, el qual acabava de 
morir (acord del 18 de juliol) però se li va dedicar i 
posar la plaça durant les fires de 1902.

El poble a pesar del noms de Santo Domingo i 
d’Emili Castelar l’ha seguit coneixent sempre pel 
més tradicional de tots, que és el de carrer Major, 
per ser el mes gran de la població primitiva envolta-
da de muralles. Quasi tots el pobles tenen eixe nom 
de carrer que sol ser sempre un dels principals.

Les cases d’aquest carrer apareixen alineades al costat de la riera per on baixen 
les aigües naturals i probablement es va formar en este condicionant.

Allí es troba encara la Casa del Consell, municipalitzada  i començada la seua 
recuperació en la legislatura de 2011- 2015, sent alcalde Juan Bautista Juan,  i 
des de fa temps paralitzada la seua posada en valor, tancada i barrada i sense 
poder gaudir de ella la ciutadania. Esta casa és popularment coneguda com ajun-
tament  medieval o  segon ajuntament5, amb finestreta gòtica i bella gelosia, en 
tota probabilitat del segle XV. L’edifici, probablement constava de  varies arcades 

2  Borrás Jarque. J.M. :1979.HISTORIA DE VINAROS. Capitol XXXV, pág 224. Edicio Amics de 
Vinaròs
3  Algunas interesantes teorías opinan sobre una edificación más grande y de hipotético 
origen árabe
4  Borrás Jarque. J.M. :1979.HISTORIA DE VINAROS. pág 372Edicio Amics de Vinaròs
5  Según las hipótesis de J. A. Gómez Sanjuán el primitivo se ubicaría en la Calle San Juan
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gòtiques, estava segurament construït en alt ocu-
pant mol mes espai que l’actual Casa del Consell 
Municipalitzada, entre altres raons probablement 
per no quedar ja espais lliures dins de la població 
emmurallada.

Les arcades,  que com abans hem dit podien ser 
més d’una, com en tots els ajuntaments gòtics de la 
comarca, servia per a refugiar-se tant als venedors 
del  peix i la carn que estaven precisament baix de 
les arcades  com als compradors. 

Probablement, aquí, un 25 de setembre de 1441, els participants en les Corts 
Valencianes del Parlament de `Dins´ es reuniren, sense arribar a cap acord, en el 
tema conegut després com el Compromís de Casp.

En el dit carrer ha estat sempre la casa abadia amb successives reformes.

El carrer Major seguís sent un símbol dels vinarossencs, que sempre acompa-
nyen els visitants per eixe lloc. Formava part de la tradicional ‘volteta’ dels joves i 
de la volta de les processons.

Ha sigut i segueix sent el centre comercial per excel·lència, pel que fa a quantitat 
de comerços

La relació d’edificis que tenen en les seues mans no és exhaustiva, ni documen-
talment completa, sempre en poden sortir noves i desconegudes imatges, però 
sí que té la suficient amplitud per a donar una idea cabdal de l’evolució del carrer 
en els últims cent anys, i sobretot, convertir-se en un punt de partida d’un estudi 
més profund.

En estes fotos, algunes quasi centenàries, no vol dir que estiga tot fet. És de 
vital importància la investigació documental i d’aflorament arqueològic so-
bre esta arteria vital i única de la nostra població, i ens queda sobretot, la defensa 
del patrimoni històric davant els interessos econòmics i polítics. És oportú recor-
dar que en l’inici del carrer el seu dia es varen aflorar, això sí per uns pocs dies, les 
muralles primitives de la ciutat i en elles les restes humanes, les més antigues que 
tinguem documentades en el nostre poble, entorn del 1000 dC. A banda de tot 
és ben cert que la sensibilitat necessària per a conservar l’herència arquitectònica 
no està suficientment arraïlada i recolzada encara en el nostre poble, mentre que 
l’especulació immobiliària ja fa temps que ha arribat a la seua maduresa.
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En 1880 hi havia un Comerç de Paqueteria i Merceria, 
propietat de JOSE  Mª SEGURA 

En el primer pis d'aquest 
edifici, estava en 1927 i fins 
al seu trasllat al carrer de 

Sant Francesc, la  
Clínica Dental de  

FRANCISCO AMELA FUSTER 
 

Al seu tancament, es va establir 
 la Llibreria de  

SALVADOR MASDEMÓN 
que, segons alguns informes, va 

ser regentada en algun moment per 
Ramón Bofill i Enrique Landete 

***** 

***** 
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A l'inici del segle XX, Drogueria de 
la qual era propietari   

Francisco Bayla Miralles. 

En 1917 es va fer càrrec del negoci Agustín Arnau Miralles amb 
el nom comercial DROGUERIA ARNAU 

Després, es va establir 
Manuel Arnau Bòrdes. 

***** 
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Venien al detall i al major per 
Vinaròs i comarca. 

Tenia 3 tipus de productes: 
Drogueria, Farmàcia i 

Comestibles.   
En 1961 va prendre la 

distribució d'aigües minerals. 
 

En 1965 es va fer càrrec Agustín Arnau Jaques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tenien magatzems en carrer 
Sant Vicent i Plaça Parroquial.  
En aquest últim era habitual 

veure a Toni torrant manualment 
ametles . 
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En 1981, sota la direcció de l'Arquitecte Manuel Arnau Jaques,  
es construeix l'actual edifici, passant la botiga al carrer  

Sant Vicent i el magatzem a la carretera d'Ulldecona. 
 

En 1987 el negoci s'especialitza en Pintura i Decoració. 

Dependència del negoci en aquells anys: Francisco Cardona, 
Alberto Romillo, Josep Cardona, Manolo Catalán, Manuel Gil, 

Miguel Vidal, Samuel Jovaní, José Mª Queralt etc. 
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En 1994 es fa càrrec del negoci 
la 4ª generació del cognom: 

Agustín Arnau Vaque. 

La secció de pintures es trasllada a l'Av. Llibertat, quedant  
al carrer Major la secció de Perfumeria a càrrec de  
Guillermina Vaqué i posteriorment, de la seua filla  

Mª Cinta Arnau Vaqué. 
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En 2016, tanca l'activitat de Perfumeria Arnau  
i s'instal·la la botiga de confecció-moda   

L’ESTEL. 
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A principis del segle XX, en el número 4 va estar el 

 comerç de Teixits de    Juan Arseguet,  

Seguidament es va instal·lar amb la mateixa activitat la 

"Botiga del Si"  
propietat d'Emilio Alloza 

***** 

***** 

En el número 6 estaba la Merceria y Paquetería de  

Queremón Calvé 
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***** 

En 1887, Angel Giner Giner i la seua esposa Bàrbara Roca,  
s'estableixen en c/Major, 6 

L'any 1914, compren el nº 4  
i uneixen els dos locals inaugurant  

CASA ANGEL de Merceria i Ferreteria 
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***** 

En 1929, en jubilar-se els seus pares, continua el negoci 
Angel Giner Roca 

Dependència de l'època:  
Alberto Albalat, Alberto Romillo, Fernando Romillo, 

Miralles, etc. 

Va tindre 4 fills:  

Angel,  Juan,  Fernando  i  José María. 
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***** 

En 1959 Juan i Fernando, continuen el negoci  
en morir el seu pare. 

En 1974, se separen els comerços,  quedant la Merceria  
en el núm. 4 regentada per Juan Giner i la seua esposa  

Paulina Akribas. 
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***** 

A la mort de Juan, la seua esposa Paulina arrenda el local,  

en 2005 establint-se la franquícia  

MODAS BENETTON,  
regentada per Angels Mariño Villó. 

Al desembre de 2013 es traspassa la franquícia a la societat 
forana AVANÇA 4 
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En la separació de 1974, en el núm. 6 va quedar la 
 Ferreteria  i  Electrodomèstics, regentada per  

Fernando Giner  i la seua esposa  Caita Miralles. 
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***** 

En 1992, Fernando es jubila, cedint el local al seu fill 
 Fernando Giner Miralles, que instal·la tenda d'articles de Llar 

GINER HABITAT  

L'any 2007 Fernando arrenda aquest comerç, establint-se  

LA TIENDA DE LOLIN, 
 cadena especialitzada en roba femenina i regentada per  

Rosa Balaguer. 

A la fi de 2014, va tancar  i va canviar la propietat del local. 
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Al setembre de 2015 s'obertura la franquícia de confecció 

CACHE - CACHE 

***** 
En 2018 cessa la seua activitat i 
 s'instal·la la franquícia de moda  

KILARNY 
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***** 

En 1890 es trobava en aquest  
local el Comerçio de Abacería de  

MANUEL ZAPATER 

En la dècada dels 30, va 
albergar la  

PENSIÓ ORIENT 

***** 
En la dècada dels 40, procedent del carrer Sant Tomás, va obrir 

les seues portes una botiga de roba de vestir, amb el nom  

Casa Pedro 
regentada pel matrimoni   Pedro Giner  i  María Fora. 
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***** 

En 1960, es van fer càrrec del comerç titulat  

Modas Giner 
Vicente Giner   i la seua esposa  Angelita Díaz. 

En 1989, procedent de carrer Sant Gregori  i després de 
reformes en l'edifici, es va instal·lar l'actual comerç  

Fuga de Modas 
regentat per  Ángela Giner  i el seu marit  Pedro Navarro. 
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***** 

En 1896, es trobava en 
aquest local la Rellotgeria de  

JUAN CALLAU 

En 1935, tenia el seu bufet de 
Procurador dels Tribunals  

LUIS CALATAYUD DEL CASTILLO 

***** 

***** 

Després, Maruja Aparicio,  
va tindre una botiga de roba  

per a bebés, titulada  

Maite. 

En la dècada dels 60 hi havia una Perfumeria  de Mari Caballer 
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***** 

Després va albergar un comerç de 
Moda Vaquera denominat 

Hiper Tèxtil 2000. 

En  1981, va estar el laboratori 

fotogràfic   Gamma-5 

Li va seguir una  
Agència Immobiliària. 

En 2008 s'instal·la la botiga de modes OBIOL  
regentada per  Joana Querol. 

Procedia de la plaça Jovellar  i va ser fundada en 1939.  

***** 

***** 
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Aquesta va ser fins a 1978, la Casa Abadia i en els baixos estava el 

Despatx de l'Arxiprestal. 

Rnd. Jaime Sirisi 

Rnd. Alvaro Capdevila 

Rnd. Enrique Porcar 
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***** 

Després de la reconstrucció de l'edifici, en 1978 es va  

traslladar ací, des de Major, 31  Perfumeria Arrieta  
regentada per Mirentxu  i Maite 

amb la seua col·laboradora Maribel. 

En 2010, en traslladar-se Arrieta al seu edifici en Costa i Borrás,  
es va instal·lar la franquícia de moda  

Gen 
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***** 
En els anys 40, estava en aquesta cantonada  

LA COLMENA 
propietat de JOAQUIN ZAPATER. 

Y en 1919 la Confiteria de 
MANUEL ALMELA. 

***** 

En 1899 es trobava ací la 

Confiteria de VICENTE COSTA 
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***** 

Els va seguir al capdavant de la Pastisseria, Pilar Viver Montía  
i el seu fill  Marc Méndez Viver,  de mestre pastisser. 

Al desembre de 2016 
obri la 

 botiga de confecció 

hola ! 

El 7 de Desembre de 1950 es va inaugurar  

Dulces  VIVER 
regentada pel matrimoni   Manuel Viver  i  Dolores Montía. 
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***** 
En la dècada dels 40, va tindre una botiga de  

roba i regals de Nadal,     Pedro Aixalá Massó.    

En els anys 1920, va estar en aquest local la botiga 
de  

Felisa i Vicenta 

Sacanelles Hermanas.  
Coneguda com “Casa la Pregonera” 
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***** 

En 1954, es trasllade ací, procedent del carrer del Socors,  

Joyería López,    regentada per  Antonio López Vidal. 

En 1985, es va efectuar la reforma actual i estan al capdavant 
del negoci Mª Carmen López i el seu marit Juan Enrique Mayor. 



44



45



46



47



48

***** 

***** 
José Bover, va explotar durant un temps aquest local com  

Bar Frankfurt. 

En 1919 es va establir José Jaques Escobedo , que després es 
va traslladar al núm. 17, amb el nom comercial  

Casa Jaques. 

Després, es va instal·lar procedent del carrer Costa i Borrás, 
11-13 i amb antiguitat de finals del segle XIX 

Colchas Martorell 
Regentada fins a 1973 per Vicente Martorell Vidal 

 i la seua esposa Nati.    

Li va seguir el comerç de teixits de María Giner 

***** 
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***** 

Durant un temps va albergar la sucursal del  

Banco  Hispanoamericano. 

Després, regentada per Manoli Pérez va estar la botiga de 

moda Marzo 
 

***** 
Mes tard va seguir la Botiga de joguets  Gascó  

Gascó en 2014 es va traslladar al Passatge Dr. Santos i en 

aquest local es va establir la cadena CLAREL 
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***** 

Va ser l'habitatge de Juan Ribera Gonel i mes tard dels seus 
fills Lolita Ribera i José Mª Ribera, representant de 

productes d'alimentació.  

Va estar la botiga  

 Mecanogràfica Olivetti  
de Juan  Benlliure. 

***** 

Posteriorment,  
es va establir la franquícia 

MANGO.   
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En 1945, Pedro Giner Fora i Amalia Batiste, obrin una botiga de 
moda en aquest local, amb el nom, fruit de la combinació dels 

seus cognoms: GinerBa. 

***** 

En 1916, tenia el seu comerç de 
Xocolates 

Vda. de Sebastián Gombau 
Casa Bossa 
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***** 

En 1970, s'incorporen en la direcció del comerç els seus fills 
Pedro i Agustín. 

En 1986, s'efectuen les reformes  que conformen la botiga actual. 
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***** 

***** 

En 1916, hi havia una  
Botiga de Mobles,  

propietat de 

AGUSTÍN PUCHAL 
Coneguda con “Casa del Chamat” 

 

En 1896, estava la  
TIENDA DEL NEGRITO,  

Abacería propietat de  
PEDRO MERCADER 
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***** 

A aquest extens local, es va traslladar procedent del núm. 16  

Muebles Milián,  
regentat pels  germans Milián  i després de separar els seus 

negocis, per Alfonso Milián Grau  
i posteriorment per la seua filla  Pili Milián.  

Mes tard, es va traslladar al carrer Carreró i Ctra. Nal. 340, 
instal·lant-se ací la botiga de roba infantil  

Kiddy´s Class. 
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***** 
En 1917, va instal·lar la seua Pastisseria  

Santiago Macip Sola,  
fins a 1932 en què es va traslladar al carrer del Socors 

En 1916, es trobava en aquest local 

Impremta  
d'Ángel Fernández Tormo 

que s'havia traslladat des del núm. 39 

***** 
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***** 

Van continuar l'activitat la seua filla  Nuri Vázquez Pascual  
i el seu net  Jordi Morales Vázquez  

fins al seu trasllat al carrer Arxipreste Bono  
i després carrer del Socors. 

 
 
 
 

En 1936, procedent del carrer Sant Cristóbal, trasllada el seu 
saló de Perruqueria  

María Pascual Miralles 
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***** 

Llavors, es va instal·lar a la nostra ciutat la botiga de moda,  
amb seu central a Tortosa:  

Mora. 
 

En 2014, s'estableix en aquest local la franquícia tèxtil  

Minipreus 
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***** 

En 1916, estava en el 2n pis d'aquest edifici l’academia de  
Corte y Talle de Luísa Giménez,  

successora de Catalina Montserrat Gala 

En els baixos, estava la botiga Calçats 

Villa de Sitges,  
regentada per:  Gabriel Montserrat  i  Manuela Gala. 

En 1940 va seguir el negoci fins a 1959, simultanejat amb un 
taller de reparació de calces, el seu net 

Salvador Quinzá Montserrat 
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***** 

Més tard, la botiga de moda dirigida per Manuel Gasulla  

Punto Blasco  
i després   Merche´s  Gayba 

 Després, modes  

BROTHER 2. 

Li segueix: 

Divines 
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En l'últim trimestre de 2013, 

s'instal·la LA LOLA, traslladada 
des del carrer Sant Vicent. 

En 2014, s'estableix la 
sabateria MARySTIL. 

A l'abril de 2019, comença la seua activitat la botiga de Moda 

BIJOUX 
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***** 

En 1894, estava la Pastisseria de  
Joaquín Salvador 

Llavors, van muntar una Sabateria “Les Agapites”, propietàries de 
l'edifici. 

Pels anys 40 estava la Llandería de  

Vicente Segarra 
sogre de Hortas , que després va passar al “Raconet” 

***** 

També va tindre un comerç de teixits 

Agustín Forner. 

***** 
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***** 

En els 50, en separar-se del seu germà, va tindre ací la botiga 

Muebles Miguel Milián,  
que més tard va traslladar a la plaça Sant Antoni amb el nom 

Stand del Moble. 

Després va estar la botiga 

MODAS CARMEN, propietat de  
Carmen Miralles. 
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Li va seguir la Joieria-Rellotgeria de  

Guillermo  Fandos. 
 

Reformada la botiga, segueixen el negoci les successores de 
Guillermo. 
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***** 
Després, van seguir José Limorte i Tomasa Foguet 

Mes tard, va posar una Merceria Miralles,  
ex-dependent d'Angel  Giner.  

***** 

***** 

Va seguir en aquest local una Merceria de  
Jacinto i Encarnación. 

Després, es van establir  Juan Riba i María Blay,  

amb  el nom comercial    NOVEDADES  NURI 

Estaven en este local els Comestibles de 

Sebastián Reverter i Teresa Roca 
 “Casa Pichuel”  
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Es va remodelar el comerç i segueixen l'activitat la seua filla  
Nuria Riba i Carlos Mitjavila. 
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***** 

En els baixos de casa Obdulio Balanzá,  i procedent de Major, 3  
va estar durant molts anys el Banco Español de Crédito,  

dirigit per Agustín Rabasa. 

Va servir de magatzem de Casa Pichuel. 
 

***** 

També va ser Sombrerería de les Germanes Sacanelles 
 

***** 
Després va albergar un forn de pa 

 
***** 

Va seguir la tenda de Teixits de Ricardo Bellés  
"Casa tot pa les dones“ 

 
***** 
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***** 
A la fi de 2018 s'inaugura la boutique de moda  

PACHUS 

En 1973 es va instal·lar ací la secció de  

Electrodomésticos Beltrán, regentada per  
José Luis Beltrán Piñana. 

Al novembre de 2016, es jubila José Luis i el local es 
tanca a l'espera de nova activitat. 
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***** 

***** 

***** 

Al voltant de 1910, hi havia un comerç, propietat del  

“roig de batana” i en el qual va treballar com a dependent 
Manuel Beltrán, abans d'establir-se pel seu compte.  

A la que va seguir la seua filla 

Pepita Talavera 

Després, es va establir la tenda Aparatos 
 És titular Teresa Miralles  

 i està regentada pel seu marit Salvador Lladó.   

En 1916, tenia instal·lat en 
aquest local el seu Depòsit de 

Gasoses i Sifons  

JUAN TALAVERA GILI 

Mes tard, la Corsetería de  

Misericordia Obiol 

Després va estar la Mercería “Botiga de Octavio” 

***** 
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***** 

***** 

***** 

Hi ha constància en aquesta 
cantonada d'una xicoteta 

adrogueria o  
botiga de llepolies.  

Durant un temps va ser l'habitatge 
dels propietaris de la Xurreria del 

Mercat, família Sierra 

Mes tard, va haver-hi una delegació de Cafés B+O de Benicarló, 
amb Pepita Miralles com a dependenta, que havia estat en  

Els Diaris i que més tard es va casar amb l'òptic Federico Callau 

Després, Juan Branchat  i Juan Montava, van instal·lar 
PASTELERÍA SAN SEBASTIÁN,  

que va continuar regentada per Isaias Vinaroz 
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***** 

En 1975, es fan càrrec de la Pastisseria, un empleat d'aquesta, 
Juan Serra  i la seua esposa  Mª Angeles Bel 
que han popularitzat les “Rocas de Vinaròs” 

 

En 2018, en jubilar-se els seus propietaris, tanca l'establiment. 
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La seua col·laboradora: Isabel Carbonell 

El 19 de Març de 1948, va obrir el seu  

Estudi Fotogràfic   Alfonso Bertomeu. 
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A la seua jubilació, continuen l'activitat, la seua filla  
Luisa Bertomeu i marit Luis Miguel Sebastiá.  
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***** 

***** 

***** 

En aquest local, es té constància pels anys 30, d'un taller de  

Reparació de Calçats “Casa Menuts” 
de Bautista Quixal, que després va pasar al nº 33 

Mes tard, va estar la  

Relojería Royce. 

Després, van seguir 
 amb la mateixa activitat les 

Germanes Arrieta,  
durant uns 6 mesos fins que van 

instal·lar la seua  
Perfumeria en el nº 8. 

***** 

En 1919, va estar la Impremta de Daniel  Delmás 
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***** 

També va albergar una botiga  

d'Informàtica.  

Actualment, l'argenteria  

Laura Corner. 
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***** 

Aquest edifici va ser l'habitatge i consulta del metge   

Ramón de Salvador Corrau  
i després de la seua filla  Celín Salvador, coneguda infermera. 

Ací va traslladar la seua botiga 
 Adelina “Delfina” Segarra, esposa de David Hortas,  

Lanas Adel,  que va començar en el nº 33. 
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***** 

LANAS ADEL  
Regentada des de 1982 fins a 2016 per Mercedes Carbó. 

 

En 2018, es reforma el  local i s'instal·la la franquícia  

DKT 
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En la dècada dels 40 estava en el nº 38  

Confecciones Elisa Segarra 

En 1896, en el núm. 40, hi havia un 
comerç de pintures i abacería, propietat 

de Bautista Verdera Gaudí 

En 1916, el comerç era de Comestibles a nom de    
Reyes Verdera,  Vda. de Obiol.  

***** 

***** 
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Després, les germanes  Josefa  i  Rosa Gil Comes, van unir tots 
dos locals i van muntar el seu comerç de roba infantil, titulat  

Yobel. 

En 1986, en morir Josefa, s'incorpora a l'activitat la seua filla, 
Yolanda Baila Gil, actual administradora del comerç reformat. 

Més tard va ser de   

Heliodoro Pastor 
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***** 

***** 

En 1905, estava en aquest local  
la Impremta de  

Angel Fernández Tormo,  
que més tard es traslladaria al 

núm. 27 

En 1882, regentava una Sabateria 
Antonio Verdera Gaudí,  

que també reparava Màquines de cosir 

***** 

Durant diversos anys, ací es trobava l'únic local de Restauració   
en tot el carrer: BAR MAYOR  

En 2013, tanca definitivament el Bar Mayor 

Va se habitatge de “Rosariets de la Beca” y després magatzem de 
les botigues de Bernardino Mercader y Rosa Baches. 
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***** 

En un xicotet local annex, se situava des de 1960, el  

Sabater  Ramón Bagán. 

En 2016, després d'obres de restauració, que van aflorar vestigis de 
les antigues muralles de la ciutat,  Rafael Vidal Lluch  

trasllada la seua botiga de moda Vidal Hijo amb el nom comercial: 

                                  

                                            EL MUR 
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***** 

Pels anys 50, tenien en aquest local un comerç de 

 teixits conegut com:  Serres 
Manuel Arseguet  i esposa  Pilar Serres 

A l'octubre de 1957. Juan Vidal Arnau  

va instal·lar la botiga de moda VIDAL HIJO 

Dependència de l'època:  
Lolita Diarte, Carmen Arseguet, etc. 
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***** 

***** 

A l'abril de 1993 , es reforma la botiga, regentada per  
Rafael Vidal Lluch. 

En 2016 Rafael Vidal trasllada el seu comerç al núm. 39 i ací 
s'instal·la  Calzados MAGI 
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***** 

***** 
En la dècada dels 40, estava ací la botiga d'alimentació de 

Bernardino Mercader  “Casa Perico” 

Després, va seguir la mateixa activitat, Rosa Baches.   

En 1916 hi havia un 
comerç de Gravats, 

Plaques i Marcadors, 
regentat per  

Pedro Mercader,  
Successor de E. Bossi 

En 1923 era una botiga de 
Comestibles sota la denominació 

CASA MERCADER 

***** 
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***** 

Seguidament, van establir el seu comerç de música i fotografia,  el 

matrimoni Xavier Marmaña i Carmen Mezquita, amb el nom Difo’s 

En 2018 es jubilen els propietaris i s'estableix la tenda de moda 

VIOLET 
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BIBLIOTECA MARE NOSTRUM: 
HISTÒRIA, ARTS I LLETRES.

edició electrónica :  
www.amicsdevinaros.com/publicacions/mare-nostrum-en-pdf
Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.
San Ramón, 13
12500-Vinaròs
info@amicsdevinaros.com - amicsdevinaros@hotmail.com
Tel.- 964 45 17 08
www.amicsdevinaros.com


