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MARIBEL CABALLER HERRERA 
Va nàixer a Vinaròs el 15 de març de 1963. La seua mare Brígida -benicarlanda- i el 
seu pare Paco -vinarossenc- (Paquito el ferrer). Una familia de cinc germans. Part de 
la seua infància va transcórrer al carrer de l’Ángel on vivien els seus iaios. Recorda 
amb molta nostalgia les festes del carrer a l’estiu, perquè eren molt autèntiques : 
els jocs, la xocolatada... i molta germanor, una època bonica. Va estudiar als col.legis 
de Sant Sebastià de la nostra ciutat i a La Consolació de Benicarló. Seguidament 
va fer cursos d’Administratiu. Ha estat treballant trenta-cinc anys a la perfumeria 
Arrieta on s’ha sentit com a casa i el contacte amb la gent molt satisfactori. Es va 
casar amb un canareu  i té dues filles: Maribel i Anna i una nèta adorable Yana que 
és la seua alegría. Persona lluitadora, positiva i familiar, amiga  dels seus amics amb 
els que comparteix moltes estones i alguns viatges. Entre les seues aficions destaca 
el fer manualitats,  pintar i cosir; l’important per a ella és estar activa, la qual cosa 
ha aconseguit anant a còrrer: és socia del REPTE 10K, participant en alguna cursa 
i on ha fet moltes amistats i també de quan en quan fa caminates amb la familia i 
quan pot, viatjar, li agrada molt. Se sent molt vinarossenca, li agrada tot de Vinaròs, 
la platja i per supost l’ermita; però si desitjaria un bon Auditori que ens  mereixem.
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PEPA ESCUDER QUEROL 
Pepa Escuder Querol va nàixer un 3 d’octubre a Castelló, però és de Vinaròs, encara que recorda 
amb molta nostàlgia el gaudir a la casa dels seus avis a Salzadella. La  seua vida ha segut molt 
itinerant. Va estudiar a La Consolació, al Liceo Quijote una part de batxillerat, passant després 
a Les Teresianes de Tortosa i a la mateixa Ordre, El Preu a València. Als divuit anys va penjar 
l’uniforme (per fi) i cursà Magisteri a Castelló. Se’n va anar a Barcelona a fer les Oposicions 
i seguidament a voltar per les diverses destinacions: Viladecans, Sant Mateu, Saragossa...i, 
finalmente destinació definitiva Reus.Dotze anys esperant vindre a Vinaròs!! Mentre va 
aprofitar per estudiar Pedagogía (que no va acabar) a la Universitat de Tarragona i altres. Els 
caps de setmana a Vinaròs. Sempre ha dit què “fora treballa, però a Vinaròs viu“. I per fi Vinaròs. 
Al seu poble. Al col.legi de L’Assumpció, on va estar onze anys de directora. Després va passar 
a l’IES Leopoldo Querol com professora de Matemàtiques a l’ESO. Quantíssimes experiències 
de vida i que enriquidores! Ella diu: jo he ensenyat però també he aprés molt. Entre les seues 
aficions està el viatjar, la lectura sobretot de biografíes, les reunions amb amics/es al voltant 
d’una taula i les llargues tertùlies. I de Vinaròs què puc dir? Un poble bonic on els haja, el port, 
el passeig, la seua ermita, Sant Antoni, Sant Sebastià… Aquelles pujades en carros, quina festa 
més bonica!. I el carnaval! tot un poble al carrer, el Carme… Un poble preocupat per la cultura. 
Sempre que ha pogut ha participat. En fi, “Vinaròs trosset de cel“. Vol deixar palés què tot 
el que és li ho deu als seus pares. Tot i sent filla única mai li van tallar le ales. És una fervent 
admiradora del seu amor incondicional. El seu exemple de vida sempre l’ha acompanyat.I aquí 
es va casar i amb Miguel han format una bonica familia.
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MARIA ISABEL FORNER PAU
Va néixer a Vinaròs el 9 de juny de 1959, portant l’alegría als seus pares Francisco 
i Vicenta ja que era la primera filla del matrimoni. Un any després va néixer el seu 
germà Francisco. La seua infància va transcórrer entre els carrers Carreró i Costa i 
Borràs. El col.legi Divina Providència va ser el seu centre educatiu junt a l’institut 
Leopoldo Querol. És una gran apassionada de la música i la lectura. Al 1980 es va 
casar amb Felip Enric Fonellosa i Ciurana, amb qui ha format una família  meravellosa 
junt amb els seus fills Felipe i Isabel.
És iaia de dos nets que són la la seua passió... María i Sergi. Enamorada de Vinaròs, 
de les seues tradicions, dels seus racons i les seues festes. Va gaudir molt en les 
experiències de ser dama infantil, dama de la Joventut i esclava de la Verge dels 
Dolors. De Vinaròs li agrada tot: l’ermita, el port, les platges, el passeig, l’olor de 
mar… tenim una ciutat molt bonica. Disfruta molt de les festes de Sant Joan i Sant 
Pere, en especial de la traca. Emocionada, com ella diu amb el record viscut en el 
“Quart centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Sebastià”. Li agradaría que 
Vinaròs pugués gaudir d’un Auditori més gran.



COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT
PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS
Concejalía de Bienestar Social
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ASUNCIÓN GILABERT SENAR               

Maria Asunción Gilabert Senar coneguda per molta gent de Vinaròs com “Susi l’infermera” és 
nascuda a Benicarló el 17/12/54. Filla de Rosalia i Gaspar és part de la familia nombrosa de 
sis germans. Va estudiar al col.legi de la Consolació del seu poble de naixement i als dèsset 
anys se’n va anar a Barcelona. Volía ser infermera, el somni de tota la seua vida. A la mateixa 
edat, i un poc abans de sortir de la seua casa familiar, va conèixer al que sería el  seu company: 
Juanjo Casanova, vinarossenc i pare dels seus dos fills: Jordi i Cristina; que els han donat fins 
ara tres nets... Laia, Ana i Martín que són, sense dubte l’alegría de la familia. Va fer la seua 
carrera a l’Hospital Clínic de  Barcelona i fins que van tornar a la seua terra al 1985 va treballar 
a la Clínica de L’Aliança als  serveis de Pediatría,Quiròfans i Urgències entre altres. Des de 
llavors fins  el desembre de 2017 que es va jubilar ha treballat a Vinaròs com infermera. De 
les seves aficions destacaría sobre tot la fotografía i les manualitats en general. La bicicleta, 
caminar i la natació són els esports que més practica, també li agrada molt viatjar i la lectura. 
De Vinaròs li agradaria que no se faça més gran per poder mantenir les seues qualitats que el 
fan tant atractiu. Li aniria molt bé augmentar les seues zones verdes, disposar d’un Auditori 
en condicions per poder acollir la gran activitat cultural que sempre té i fer tot el poble el més 
accesible possible i agraeix a Vinaròs el seu bon acolliment. Se sent com a casa.



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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EVA GOMBAU FONELLOSA  
Va nàixer l’11 de juny de 1971. Els llocs de la seua infantesa, la plaça Primer de Maig i la Colònia 
Europa, on els veïns eren familia i els jocs, grans aventures. Va estudiar al col.legi Nostra 
Senyora de la Consolació on va aprendre el que és ajudar desinteressadament, la preocupació 
pels més necessitats i el poder de la Fe; en definitiva, els valors cristians. Després, va cursar 
administratiu a l’institut Joan Coromines de Benicarló, que li va permetre trobar la seva 
primera feina. Passats uns quants anys, va decidir obrir una xarcuteria al Mercat de Vinaròs 
i professionalment van ser els dotze anys més feliços de la seua vida pel tracte diari amb la 
gent i els seus companys. Junt a la seua germana Ester, els seus pares Agustín i Tere els van 
ensenyar l’amor a les tradicions:  acompanyar a Sant Sebastià cada 20 de gener, processionar 
a la Setmana Santa, participar en les festes de Sant Joan i Sant Pere com a dames... I això és 
el que, junt al seu home Sebastián, amb el que porta casada vint-i-dos anys, han trasmés als 
seus dos fills María i Marcos. El que més li agrada perquè li relaxa molt després d’un fort dia 
de treball, és fer punt de creu. També caminar per la muntanya en l’època de rovellons i anar 
a veure i escoltar els concerts de “La Alianza”. No pot imaginar millor lloc per a nàixer, créixer 
i formar una familia que Vinaròs, i no s’imagina vivint a un altre lloc, no podria, per coses com 
el seu mar, l’ermita, el campanar, les seues festes i tradicions i la seua gent.
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Regidoria de Benestar Social
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EVA MIRALLES GIL            
Eva Miralles Gil va nàixer a Vinaròs a l’antiga maternitat el 22 d’abril de 1979, filla d’Odón 
Miralles i Amparo Gil. Va estudiar al col.legi Divina Providència i a l’IES Leopoldo Querol; on va 
conèixer la millor amiga que té: Maria i amb qui ha compartit des de llavors molts moments 
importants de la vida i a l’IES  José Vilaplana. De petita jugava a la placeta Sant Sebastià, 
que és on vivía amb els seus pares i la seua germana Mariam. Recorda també amb molt de 
carinyo,passar els estius amb la familia i la iaia Filo a” la Sénia” que és  com li diuen a la finqueta 
on estava la caseta amb l’hortet,  on menjava les tomates collides de la mateixa tomatera 
i recollia en una cistella els ous de les gallinetes. Als vint-i -set anys es va casar amb David 
Subirats i tenen dos fills: John i Ingrid, que són el pilar fonamental de la seua vida. Actualment 
junt amb la seua parella, són propietaris d’una petita botiga de barri a la plaça Tres Reis que 
es dedica a la venda de fruita i verdura fresca i, des de fa pocs mesos, amb l’ajuda de la seua 
cunyada també carn i embotit de proximitat i qualitat. Es considera amant de la mar i de les 
cales de Vinaròs i a l’estiu va a bucejar sempre que pot, afició que li ensenyaren els seus pares 
des de petita.



Probable excavació Poblat Ibéric
INFODONA 
(Centro de asesoramiento a las mujeres)
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MARIA JOSÉ MIRALLES LLADSER 
Maria José Miralles va nàixer a l’antiga maternitat de Vinaròs el 12 de desembre de 1972. De 
la seua infància recorda les tardes d’estiu al carrer Molí, on vivíen i viuen els seus pares José 
“Pepe Cablanc” i Magdín “la del Molí” (els seus avis tenien un molí  de cereals). D’allí  ve el 
nom del carrer. Als  seus pares dóna les gràcies per tot l’esforç, dedicació i carinyo que els 
han donat a ella i a sa germana Magdín. Va estudiar al col.legi Divina Providència i després a 
l’Institut Joan Coromines de Benicarló, on va fer un mòdul de Tècnic Superior en Administratiu i 
un altre mòdul de Tècnic Superior en Informàtica de Gestió. Les seues aficions són  llegir,viatjar, 
restaurar mobles i ballar. Treballa a l’Ajuntament de Vinaròs com a funcionaria interina d’auxiliar 
administrativa. Està molt orgullosa de la seua feina, perquè li permet ajudar als ciutadans de 
Vinaròs  en allò que necessiten. A pesar que fa molts anys que treballa, no perd la il.lusió per 
millorar el seu treball dia a dia. Es sent molt afortunada per la familia que té, pel seu home 
José Carlos i els seus fills Maria i José; amb els quals comparteix la seua vida i molts records 
i experiències viscudes. També importants en la seua vida han sigut i són la colla d’amigues i 
amics amb els quals ha crescut i els coneguts que aprecia molt. De Vinaròs valora molt la seua 
gent tan oberta, amable i festera. Un dels seus llocs preferits del poble és l’Ermita, per tot el 
que simbolitza i per haver treballat en tres projectes de l’Escola -Taller. L’altre, sense cap dubte, 
el passeig marítim. Mar i terra, lluna i sol... i és que....Vinaròs ho té tot.



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

Sortida cultural d’estiu
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GLORIA PONS SEBASTIÀ
Gloria va nàixer a Vinaròs a l’any 1972. Filla d’un canetà -Antonio- i una xertolina 
-Lourdes- Als vint anys va vindre a viure a Vinaròs, ciutat que li encantava. Té 
dos germans: Juan Antonio i Carlos. Va cursar estudis a Sant Mateu i després va 
fer disseny gràfic i publicitat. El que més li agrada és llegir, les plantes i cuinar. De 
Vinaròs destacaría la gent oberta i acollidora. Aquí ha tingut la sort de trobar molts 
bons amics. Cal destacar a la gent del grup” picnic”, a Jesús, Emma i Cinta en este 
temps de pandèmia i covid,  en especial als germans Esteller-Aran que li han donat 
un gran suport al  seu negoci. De Vinaròs li agrada el passeig, l’ermita i la Setmana 
Santa. Pertany a la confraria del “Jesús Cautivo” de la qual és una gran devota. El seu 
home i la seua filla són costalers. A l’any 2001 es va casar en Rafa Galeote i ells dos 
regenten el “Rafa Bar”. Van tindre una filla: Aida, que és la que junt a la familia li han 
donat la força necessaria per lluitar en la seua enfermetat. A l’any 2016 va tindre 
càncer de pit, i amb l’enfermetat li va canviar la forma de veure la vida. Des d’eixe 
moment intenta ajudar a persones que estan passant per la mateixa situació. També 
col.labora amb la seua filla en Creu Roja en el projecte “ Èxit Escolar”



Presentació Mare Nostrum
POR MAS VIDA Y RESCATA-2
Avgda. Tarragona, 17 - Vinaròs
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MARIA JOSEFA REDÓ JUAN
Va nàixer a Vinaròs el 5 de febrer de 1943 al carrer de Sant Joan, filla de Lola i Gaspar. És la tercera 
de quatre germans i el seu avi era conegut com “ Emilio el de la llum “, el qual va posar la llum a 
Vinaròs i tota la comarca. Va passar tota la infantesa i l’adolescència al carrer La Puríssima, d’on 
guarda un excel.lent record de tot el veïnat. Estudià al col.legi Divina Providència i va continuar 
els seus estudis de Batxillerat i la carrera de Magisteri a l’acadèmia de Don Paco Baila. Allí Don 
Paco preparava a l’alumnat per a presentar-se com a lliures a l’institut Francisco Ribalta i a 
l’Escola Normal de Castelló, ja que en aquella època Vinaròs no tenia institut. Professionalment 
treballà als col.legis La Misericòrdia i a la Divina Providència. Posteriorment es va traslladar al 
col.legi Joan Baptista Serra d’Alcanar, on es va jubilar i del qual guarda un magnífic record. A 
més va formar part del grup de “Cors i Danses” que representaren a Vinaròs  en concursos a 
les ciutats de Madrid, València i Barcelona. També actuà amb el grup de teatre del “cine del 
senyor vicari”, on conegué al seu marit Francisco Simó Sanz .D’aquell matrimoni nasqueren tres 
fills: Maria José,Francesc i Neus, dels quals té tres nétes: Irene, María José i Júlia. La lectura i la 
música són les seues principals aficions. I de Vinaròs li agrada l’ermita, el passeig i el caràcter 
vinarossenc. Fet i fet, per a Maria Josefa Vinaròs és la millor terreta del món, on hi són tots els 
records de les persones estimades que ja no són amb nosaltres. La família, els fills, les nétes i 
els amics són el seu major suport.



ATENCIÓN VÍCTIMAS DEL DELITO
Tel. 964 450 082 - 900 58 08 88
Palacio de Justicia - Vinaròs
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BEGOÑA SAURA FERRERES 
Nascuda el juliol de 1977, filla de Pepito “el copero” i la cerverina Mª Rosa, es va criar al 
carrer Les Ànimes.La seua infància va transcórrer envoltada de la familia i amics, participant 
en diferents entitats (Les Camaraes, ballet Esplai, club de natació, coral juvenil Sant Sebastià, 
comparsa Tomba i Tomba....). Després de realitzar els estudis a l’escola Liceo Quijote i a L’IES 
Leopoldo Querol, se’n va anar a Barcelona per cursar estudis universitaris de Psicología.Es va 
formar en l’àmbit clínic a l’Hospital Clínic d’aquesta ciutat,  on també li van donar l’oportunitat 
de fer investigació.Posteriorment es va traslladar a Cantabria per a treballar  a l’hospital de 
Santander i allí va estar adscrita com a professora de la UNED. Les seues arrels vinarossenques 
sempre que ha pogut l’han fet tornar al poble per al sant del seu tio, Sant Sebastià; les festes 
de les quals el seu iaio tant gaudía, Sant Antoni ( encara recorda quan li contava com pujava 
les escales de l’ermita fins arribar a l’Altar Major amb el matxo ) i Sant Isidre, les reunions 
amb els amics per  fira i festes de Sant Joan i Sant Pere, i per carnaval; o bé recordant com 
a majoral de la Colònia Vinarossenca a Barcelona quin era el seu poble. La seua passió és la 
Psicología, treballant en diferents hospitals i ha continuat formant-se estudiant màsters en 
l’àmbit clínic, forense i educatiu.Li agrada llegir,perdre’s per la natura i fer esport. Més tard va 
tornar a Vinaròs per instal.lar-se i exercir la seua professió, on va conéixer un foraster català 
més vinarossenc que ella i es van casar. Li agrada Vinaròs, les seues costums i tradicions, estar 
a la voreta de la mar, però sobretot la qualitat de vida , quina sort tenim! diu ella. Espera que 
no es pergue la identitat com a poble.



PUNTO DE ENCUENTRO
Ermita Sant Gregori  -  Vinaròs
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PEPA VIDAL RABASA 
Va nàixer a Vinaròs el dia 16 d’agost de 1967. Vinaròs, el seu poble estimat, on 
desitjava tornar cada cap de setmana mentre realitzava els estudis de Pedagogia a 
Castelló i posteriorment a València. Tornar al poble significava retrobar-se amb la 
seua família i els seus amics i les seues amigues per gaudir de moments inoblidables 
que, a hores d’ara, recorda amb nostàlgia donada l’actual situació que ens pertoca 
viure. Sense que li calgue fer un exercici de memòria molt fort li vénen al cap els 
estius viscuts sempre al costat del seu germà, per la zona de la Cala Puntal. Dies en 
què les seues preocupacions consistien en jugar a tenis, muntar amb bicicleta, anar 
a pescar o tirar-se de les roques a l’aigua, a més de fer enutjar la seua “abuelita” 
Pepita que passava les vint-i-quatre hores del dia pendent d’ells. Sempre al costat 
del seu germà Tatán, el seu padrí de boda quan el 18 d’agost de 1990 es va casar 
amb José. Rosita, la padrina de la boda i una de les persones més bones que ha 
conegut al llarg de la seua vida. La família creix en nàixer Tatán i Pepe, els seus fills. 
Cuidar i estimar la seua família sempre ha estat la seua major afició. Per acabar 
aquest repàs de trossets de la seua vida, vol recordar els seus àngels de la guarda: 
Mari Pepa i Sebastián, que des de fa massa anys cuiden d’ells des del cel.
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FÁTIMA VIZCARRO ABELLA
Va nàixer a Vinaròs el 27 de desembre de 1982, per això li agrada tant el Nadal!! (De les 
últimes en nàixer a la maternitat). Vinarossenca de soca i arrel i descendent de la “Tia 
Caballera”. La majoria la coneixen per “ Fatimeta la de la Corseteria”. Va estudiar al col.legi de 
La Consolació i a l’IES Leopoldo Querol. És diplomada en Turisme, tècnica en Educació Infantil, 
parla cinc idiomes  i sempre intenta seguir estudiant, actualment amb els estudis d’anglés i 
de percussió. Està casada amb Jorge Garcia, també vinarossenc, junts han format una familia 
amb els seus bessons Balma i Jordi. Amb la seua filla comparteix l’afició als cavalls i amb el seu 
fill la percussió, a més a més,també li agrada viatjar.
Agrair als seus pares - Sebastián i Fátima – l’haver-li educat de forma humil i treballadora  i 
inculcant-li els valors bàsics de la vida. I si  ells ho han fet és perquè ho han aprés també 
dels seus pares. Actualment treballa al negoci familiar que van crear els seus avis materns fa 
seixanta-cinc anys: La Corseteria Mary Carmen. Però de la seva trajectoria professional té molt 
bon record quan va estar a l’Oficina de Turisme de Vinaròs. Entre els seus records destacar 
quan anava amb els seus pares al Pub Nou Rosa, allí sentadeta a la barra cantaven tots plegats 
l’himne del Barça, i també totes les hores i ensenyances que ha passat amb el seu avi Mariano. 
Gràcies a la seua fe catòlica, és fins ara la Germana Major més jove de la Setmana Santa 
vinarossenca i a més de la confraria més antiga “ Jesús el Natzaré i el Sant Sepulcre”. El que 
més li agrada de Vinaròs són  les cales i l’ermita, i milloraría la zona del port.


