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SANDRA ASTASIO MONTSERRAT                                                  
Va nàixer a Vinaròs l’11 de juny de 1.973. El seu pare Joan- canareu- de TV Maestrat i sa mare 
Tonica- vinarossenca i de família marinera ja que el seu iaio Eduardo (Carrasco) era mariner, 
i son pare havia sigut armador, del carrer Sant Josep. Té dos germans: Joan i Sergi. La seua 
infància va transcórrer entre Vinaròs i Alcanar; ja que quan tenia sis anys se’n van anar a viure 
a Alcanar. Allí va estudiar al col.legi Joan Baptiste Serra, anant els caps de setmana a casa 
dels iaios a Vinaròs, i on més tard es va quedar amb ells. Es va casar amb Jose Luis Cruella 
-canetà- i van tenir dos fills: Edgar i Xavier, que són la seua alegria. Actualment regenta el 
seu negoci: botiga de roba infantil, per cerimònia i Comunió. Molt activa i participativa en 
diferents activitats de la ciutat, com és el carnaval, desfilant en la comparsa Tomba i Tomba, 
sent la reina en l’any 1992. També hi participa en la Setmana Santa, és cofrade de la Confraria 
de Sant Pere on tota la família està involucrada; a més a més, son tio Edu va construir la barca 
que porta la imatge del sant en el pas de les processons. Guarda com a record entranyable 
en el IV Centenari de la Relíquia de Sant Sebastià, l’arribada d’aquesta relíquia al port, així 
com el Camí de Foc, organitzat per Carles Santos -gran amic de son pare. De la nostra 
ciutat li agrada sobretot el tracte cordial de la seua gent; no obstant si que creu que sería 
important que Vinaròs tingués un museu etnogràgic i, com no, una memòria per a les dones” 
remendadores” de xarxes de pesca vinarossenques.
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LAURA BELTRAN MARMAÑA                                               
Naix al carrer de l’Àngel el 8 de gener de 1963. Està enamorada del seu poble especialment 
de la part marinera, ja que pertany a una de les families més vinculades al sector pesquer. 
El naixement dels seus dos fills és el record més entranyable, oferint-li els moments més 
inoblidables, i, són ells juntament amb sa mare Laura i son germà Santiago on ha trobat 
un gran recolçament, l’eix de la seua vida. Va ser d’administrativa en un taller d’automoció; 
després en la sabateria Barrobes, comerç que recorda amb carinyo i amb el que començà 
a apreciar el tracte amb la gent que sempre li ha acompanyat. Vinculada amb activitats 
artístiques com: el Cor de Sta. Magdalena i té un record especial de Mn. Julio de Morral. 
Actualment forma part de l’Escola Municipal de Teatre, participant en varies obres. El 
senderisme és altra afició, havent fet recorreguts per Espanya i l’estranger, amb el Grup 
Excursionista Aula de Natura i Pelegrins del Maestrat. El contacte amb la natura ho considera 
imprecindible. Completa les aficions amb la lectura i la música, sense oblidar al grup d’amics, 
per passar bons moments en festes assenyalades. Persona participativa i oberta de caracter, 
ha colaborat en les festes del seu carrer, típiques de Vinaròs, amb la germanor dels veïns i 
que avui en dia cada vegada es celebren menys. El passeig marítim i la mar, formen part de la 
seua vida, gaudint d’ells tot el que pot i encara que considera el seu Vinaròs excel.lent ciutat, 
li preocupa més l’incivisme que existeix als carrers.
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MANUELA CARCELLER LOPEZ                                           
Va nàixer a Vinaròs el 8 d’octubre de 1.959. Filla de Manolo i Maruja. Va fer els seus primers 
passos a la placeta Sant Sebastià. Més tard, la seua familia es va traslladar a viure a l’avinguda 
Benet XIII, on va transcórrer en un entorn més natural  la major part de la seua infància;  al costat 
de les seues germanes Maria Dolores i Juani, la qual era còmplice de mil entremaliadures i 
amb la qual segueix unida. Va estudiar al col.legi Mare de Déu de la Misericordia i a l’institut 
Leopoldo Querol. Posteriorment, va cursar estudis de Tècnic de Laboratori i es va diplomar 
en Infermeria a la Universitat Rovira i Virgili. Des de llavors ha exercit la professió que sempre 
li ha agradat: infermera; treballant tant a l’hospital com en Centres d’Atenció Primària.
Actualment treballa al Centre de Salut de Vinaròs. Està casada amb Fernando Giner i tenen 
tres fills: Patri, Nando i Manel i dues fantàs-tiques nètes:  Miriam i Patri. Com a afició li agrada 
molt fer esport. De jove va participar en carreres populars i actualment juga a pàdel. Estima 
a Vinaròs des d’ “Aigua Oliva a Sòl de Riu” encara que li agradaria que hi haguera més zones 
verdes, més activitats culturals per a joves i majors i també un Centre de Salut més gran.
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GEMA ESCUIN SEBASTIÀ                                                   
Gema Escuin va nàixer a Castelló el 21 de febrer de 1.978, a l’igual que la seua germana 
bessona Jovita. Filla de pare vinarossenc i mare xivatana.La seua infància va transcórrer al 
carrer de l’Àngel. La recorda molt feliç,jugant sempre al carrer amb amics i veïns, no parava 
mai per casa on les tardes d’estiu anava a saltar l’espigó al recte del seu carrer i es tirava 
de cap,amb la reganyina de sa mare. Així mateix també recorda amb nostàlgia anar alguna 
tarde al mercat a ajudar a sa tia Alicia a vendre peix i acompanyar a sa iaia Rosa els dissabtes a 
comprar; més tard la pujada nocturna a l’ermita la vesprada de Sant Sebastià. Va estudiar als 
col.legis Mare de Déu de l’Assumpció i de la Misericòrdia i el batxillerat a l’institut Leopoldo 
Querol.Posteriorment va formar part de la primera Diplomatura en Turisme a la Universitat 
Jaume I de Castelló.Actualment treballa a l’oficina de “Viatges El Corte Inglés” en Vinaròs.    
Té dos fills: Gabriel i Erik, que li omplin i revolucionen la seua vida. Participa acivament en 
diferents actes de la ciutat, com són el carnaval, integrant de la comparsa Pan y Toros, així 
com en la Setmana Santa,en la Confraria de Sant Pere.Li encanta viatjar, relacionar-se amb 
la gent, gaudir de les amistats i fer caminates pels bonics indrets de la nostra ciutat. Pensa 
que al seu “trosset de cel” li manca un bon Auditori i millorar moltes instal.lacions esportives.
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FRANCISCA Mª FERRER ALBIOL                                                  
Coneguda entre els amics com Fran, va nàixer a Peníscola el 17 d’abril de 1.974, població on 
va viure fins els 25 anys quan es va casar amb Marcos i van decidir vindre a viure a Vinaròs. 
Decisió de la qual es senten molt orgullosos. Recorda amb carinyo als iaios materns quan 
passava els estius a Peníscola, jugant pels carrers tot el dia amb els amics. Anà al col.legi 
Jaime Sanz i després al Ramón Cid a Benicarló a fer batxillerat. Té dos fills: Sara i Richard, ja 
vinarossencs i estimant la seua ciutat que com diu ella, també es sent molt integrada pel 
bon acolliment de la gent d’aquí, sentint-se com a casa, sense oblidar amb anyorança el 
seu poble. Va regentar una tenda de moda infantil fins ara fa poc, guardant un bon record 
d’aquesta etapa així com moltes amistats. Actualment regenta la cafeteria “El Passatge” junt 
al seu marit, el qual ja fa molts anys que la va obrir. Les seues aficions són: la lectura, la 
jardineria de la qual gaudeix en el temps lliure, a més de practicar la equitació i el ioga. 
Vinaròs li agrada per tenir l’encant d’una ciutat costera sense massificacions a l’estiu, 
conservant les seues tradicions i la participació de la seua gent, atraient a un turisme molt 
especial que hi valora tot això. Passejar per la platja, les caminates pels voltants de l’ermita i 
anar de compres és el que més li agrada. De  Vinaròs nota la manca d’ un Auditori que estigue 
a l’altura dels grans artistes que tenim (encara que alguns no reconeguts com mereixerien), 
donat les múltiples activitats culturals i socials que s’estan realitzant. Vinaròs és un lloc ideal 
per a viure tot l’any, ja que com diu ella té tot el necessari per gaudir.
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ELENA FORA EROLES                                                           
Elena Fora va nàixer a Vinaròs el 7 de desembre de 1.960. De la seua infància recorda les vetlla-
des estiuenques al carrer jugant amb els seus germans i el goig d’anar amb els pares a la traca 
i la fira. I comenta: “A ells els agraeixo profundament l’estima i l’educació rebudes”. Va estudiar 
al col.legi de la Consolació, al Liceo Quijote, a l’institut Leopoldo Querol i al CEU San Pablo 
de Castelló.Ja de gran es va formar a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. El resultat 
d’aquesta formació ha sigut la seua primera novel.la “Els silencis del carrer de l’Arc”,finalista del 
Premi Literari Autor Revelació; tot un èxit per a ella i la ciutadania vinarossenca que l’aprecia i 
l’estima. Professionalment es dedica i regenta un comerç conegut al carrer Major.Ja fa quaranta 
anys que comparteix la vida amb Ricard, el seu home, amb qui va tindre un fill: Pau,  que els ha 
fet “iaios cofois” de dues xiquetes precioses: Lia i Mar. Se sent molt afortunada per tot l’amor 
que la família li reporta i perquè junt amb els germans, cunyats i nebots formen una família 
molt unida. No es vol oblidar de nomenar els seus amics, que són “ un tresor”. Té com aficions 
la lectura i l’escriptura. De Vinaròs se’n considera una apassionada, ja que la veu com una ciutat 
acollidora, que sempre ha lluitat per conservar els costums, per mantenir viu el comerç tradi-
cional i per defensar la cultura. Li encisa la seua ermita ,la platja ben cuidada i el passeig vora el 
mar, però no deixa de reconèixer que li caldria un Auditori nou i més espais verds.



Probable excavació Poblat Ibéric
INFODONA 
(Centro de asesoramiento a las mujeres)
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PATRICIA GALLARDO GENS                                                            
Nàix a València el 24 de maig de 1983. Els seus primers estudis els va cursar en el Colegio de 
Fomento Sansueña de Saragossa. Va créixer en un ambient bilingüe i multicultural. Part de la 
seua formació acadèmica va ser en Anglaterra - St. Benedict’s  School i altre- i EE.UU (Florida 
i Pensilvania). Es llicencià en Filología Anglesa en la Universitat de Saragossa, mentre, passa-
va llargues temporades en EE.UU treballant en prestigiosos campaments americans (en els 
estats de Maine, Nueva York, Pensilvania i Connecticut) desenvolupant, amb el recolçament 
incondicional dels pares i germans un model d’ emprenedoria empresarial: Camps And Fun.
Al mateix temps va realitzar el Màster SFL de l’institut Cervantes, vivint entre EE.UU i Espa-
nya. Va col.laborar amb las Hermanas de la Caridad en els centres de Prem Dan i Kalighat 
de Calcuta en la India, durant dos anys. Cotinua seguint vinculada de manera activa en la 
Cooperació Internacional com a voluntària de l’ONG vinarossenca Fundación El Alto, com a 
directora de comunicació i Community Manager. En el temps lliure és aficionada a l’esport, 
l’ensenyament, a viatjar i a la tasca humanitària. Va conéixer Vinaròs, gràcies a son tio Jesús 
Mª Gallardo i es va traslladar aquí fa cinc anys per formar una família junt a David Roca. Te-
nen una filla de quatre anys: Lola. Actualment treballa en el Departament de Comptabilitat i 
Gestió de l’Ortopèdia Orto Roca i la fàrmacia Roca. Es sent integrada en la nostra ciutat i les 
seues tradicions, especialment per la Setmana Santa amb la Confraria de les Angusties i la 
Verge de la Misericòrdia; transmeses per Rosa,Tona i Paqui Robles des del primer moment. 
Per a ella un lloc màgic és la zona de l’ermita on viu amb David i Lola i es sent molt afortunada 
per l’acollida amb tant de carinyo de la família, així com per la resta de la ciutadania.



MENJAR SOLIDARI. SAD: Servei Ajuda a Domicili
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ELENA GONZALEZ SORIGÓ                                              
Va nàixer a Vinaròs el 15 de febrer de 1.975. Va viure al carrer de Les Faroles, recordant molt 
eixos anys jugant i corrent per allí amb els amics. Va estudiar  al col.legi Assumpció, continuant 
després Formació Professional en el cicle de Tècnic Superior d’Administratiu i un cicle de Màr-
keting a l’IES Leopoldo Querol.Quan tenia 14 anys els seus pares Jose Luis i Enriqueta junt 
als iaios Antonio i Enriqueta i les seues germanes Mª José i Inma,van obrir la cafeteria “Amis-
tad”, tenint un bon record d’aquells anys i moltes amistats. Va treballar a empreses privades 
de comptable i a l’any 2001 va entrar a l’ajuntament aprovant oposicions d’aguatzila.Ja porta 
quasi vint anys.Com diu ella: ”És un treball satisfactori, el tracte amb la gent i en els companys 
li enriqueix moltíssim i li agrada ajudar.Es defineix com una persona alegre i amable. Sempre 
li ha agradat “lo artístic”. De menuda va assistir uns anys a l’Escola d’Art en la seua amiga Mª 
José “la paelloneta”.Les seues aficions són la lectura, la jardineria, les manualitats, passejar i a 
més a més ajuntar-se amb la família en la qual gaudeix sempre que pot. L’any 2009 va ser molt 
especial per a ella:  va ser Reina de Carnaval de la comparsa Ni Fu Ni Fa, va ballar en el festival 
de final de curs de “Locura” i a l’octubre es va casar en Alberto Sanz Borrás.Tenen un fill: Marc,  
que els ha omplert la vida.Li encanta el seu poble,com diu l’himne “  Vinaròs trosset de cel,mar i 
terra,lluna i sol....”. Sols troba a faltar un gran i bon auditori de qualitat i més espais verds.
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JOSEFA GONDOMAR MIÑANA                                               
Filla de Romualdo i Pepita,  naix al carrer de La Purísima, el 14 de gener del 58, on va transcórrer 
la major part de la seua infantesa. Els seus millors records són: els estius a la fresca, els jocs 
de carrer que els grans els feient als menuts com el teatre de “Marionetes”, les passejades pel 
carrer amb els fanalets fets amb meló de moro,” el sereno” fent la seva ronda i el veïnat al carrer 
en bona harmonia. Va estudiar al col.legi Consolació d’on té molts bons records, sobretot de 
les seues amigues, la majoría de les quals encara conserva. Als quatorce anys va continuar 
els estudis a l’institut Leopoldo Querol i en acabar-los, va començar a treballar al despatx de 
Dn. Agustín Delgado, on encara continua en l’actualitat. Gràcies a Dn. Agustín va aprendre a 
estimar encara més Vinaròs, coneixent millor la seua història i el seu desenvolupament al llarg 
del temps, així com descobrir el Barri Sant Pere i la seua gent; un lloc de Vinaròs molt volgut 
per ella, ja que ha format part de la vida de la seua família. Als vint anys es va casar amb Ricar-
do Ros Zaragozá amb qui va tenir un fill al que van nomenar Ricardo. Les seues aficions són 
viatjar, llegir, col.leccionar tot allò que fa referència a Vinaròs: postals, llibres, programes etc. a 
més de passar molts bons moments  amb les antigues companyes del col.legi i la gent de la” 
Colla Bambo”. El que més li agrada de Vinaròs és la mar i l’ermita. Creu què és una ciutat on es 
viu bé, gràcies al caràcter de la seua gent oberta i cordial. Ara ha encetat una nova etapa  com 
a Presidenta de la Caixa Rural Vinaròs i de la seua Fundació; càrrec que pren amb moltes ganes 
i il.lusió. Sempre té en el seu record a les persones més estimades que ja no estan i que han 
sigut fonamentals en la seua vida. Actualment el seu major suport el troba en la família, amics, 
companys de treball i especialment en el seu germà Romualdo i el seu fill Ricardo.
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MANUELA MUNDO ARAGÓ                                                   
Manuela Mundo va nàixer a Vinaròs el 29 d’octubre de 1959. Filla d’Antonio Mundo i Mari 
Carmen Aragó als quals els vol dedicar tot l’agraïment pel seu sacrifici i dedicació i, per ha-
ver sembrat en ella l’empremta de l’amor que sentien pel seu poble. Els records de la seua 
infància estan lligats al carrer Santa Magdalena, jugant al carrer amb els seus amics i cosins, 
a la platja del Fortí, a la roda de camió que dúien a la platja i per la qual tots es barallàven 
per poder jugar quan la tiràven a l’aigua; també les revetlles al casino i les hores que passava 
amb les amigues entre el “monolito” i la barana del passeig... en molta nostàlgia. Va estudiar 
a l’institut Leopoldo Querol. És mestra de Primària, especialista en E.F i llicenciada en Pe-
dagogía i Ciències de l’Educació. En la seua joventut va tenir l’honor de representar al seu 
poble com a dama de festes. Es va casar amb Rafael Ribera (Faelo) i tenen un fill: Rafa, lligat 
a l’esport vinarossenc des de ben menut a l’igual que son pare. Són els dos homes de la seua 
vida als qui estima i admira i que donen sentit a la seua existència. Actualment treballa de 
mestra, professió a la qual s’ha dedicat per vocació i de la qual gaudeix, encara que prompte 
s’haurà d’acomiadar. Destaca que des de fa dos dècades  l’ermita  és l’altre lloc de Vinaròs que 
ha estat unit a la seua etapa mès madura i encara que haja arribat tard, ha sigut important  
que hagen arreglat i posat baranes al pont, que, si o si, han de creuar els vinarossencs que 
volen anar a venerar als nostres patrons o a visitar la nostra ermita.
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Mª DOLORES SANZ ESPERT                                              
Mª Dolores Sanz va nàixer el 8 de febrer de 1969. És la tercera de quatre germans. Els seus 
pares Jaime Sanz i Mary Espert van crear una família molt especial i li han inculcat uns valors 
en els quals ha crescut un gran víncul amb cadascu d’ells. De la seua infància recorda les fires 
i revetlles de les festes de Sant Joan i Sant Pere, així com les celebracions de “Sant Jaume” en 
la urbanització “El Garrofer”  on va viure de menuda. A més a més guarda en la seua memòria 
amb tendresa les del tentadero de la “Penya Pan y Toros”, on molts xiquets degut a l’afició 
dels seus pares  es van criar en eixe entorn tan especial. Es va casar amb Ximo Miralles, gran 
company de vida i tenen tres fills, tres jotes com diu ella: Jaime, Joaquin i Jesús, fent-li  la vida 
molt fàcil per la seua forma de ser. Actualment és psicóloga-directora del Centre de Rehabi-
litació i Integració Social (CRIS) de l’Ajuntament de Vinaròs. La experiència de treballar en un 
centre social intentant millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut 
mental greu és de gran satisfacció diaria, compta amb un gran equip humà i tècnic, aprendre 
lliçons de superació i esforç, lluita i amor propi de persones que tenen circumstàncies més 
complicades fa que aprengues a valorar tant al ser humà que ompli la teua vida de gratitut 
cap els altres en molts aspectes. Entre altres aficions destacaria l’esquí i la lectura. Creu que 
en Vinaròs gaudim d’una gran qualitat de vida.Viure entre mar i muntanya és un privilegi,  
destacant entre altres moltes coses la seua gastronomía i el seu passeig marítim que és únic.
Té la sort de conservar gran nombre d’amics de la infància, reconeixent que molts han tingut 
cura de la seua amistat, per la qual cosa es sent molt agraïda. 
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ROSA MARÍA TORRES CAMÓS                                                  
Rosa María Torres va nàixer a Castelló el 25 de juliol de 1985. Filla de Paco i Rosín i la menuda 
de tres germans, Francisco Javier i Sebastián. Va ser la xiqueta del “repom” quan ja no se 
l’esperaven. A tots ells els agraeix tot el que han fet per ella, el carinyo i l’amor que li han 
donat, així com la paciència que han tingut. Va estudiar en el col.legi Nostra Senyora de 
l’Assumpció i a l’institut Leopoldo Querol. Posteriorment a la Universitat Jaume I de Castelló 
on va traure la Diplomatura en Ciències Empresarials i la Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses. Allí es va quedar al conèixer al seu home Jorge i tenen un fill: Rodrigo 
d’any i mig, que és sense dubte l’alegria de la casa. Recorda amb molt d’orgull un dels seus 
primers treballs, La Llum de les Imatges en la seua seu a la nostra església Nostra Senyora 
de l’Assumpció. Actualment és l’encarregada del departament administratiu de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple de Castelló. Un treball molt gratificant i especial on te fa vore la vida 
d’una altra manera. Com a vinarossenca i xaladora, ha estat  involucrada en el Carnaval, pri-
mer en la comparsa” Com Xalem” amb la seua família i en “Tot a Orri” on l’any 2016 va ser 
reina. Un somni fet realitat gràcies a l’ajuda incondicional dels seus pares, home i amics. En-
cara que no els va poder gaudir com li hagués agradat, recorda amb especial carinyo als seus 
iaios, així com al seu padrí Paco Ricart. De Vinaròs li agrada tot, encara que nota a faltar un 
auditori com cal per a la nostra banda de música i altres entitats culturals del nostre poble.


