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MARI CARMEN BLASCO TEN  

Mari Carnen Blasco Ten va néixer a Torreblanca l’any 1949. Els seus pares Carmen i Paco i una 
germana, Cristina. Els seus primers anys d’infància els va passar allí i l’any 1955, quan tenia sis anys, 
se van taslladar a Vinaròs, on el seu pare va obrir una sastreria que ja tenia a Torreblanca. Els seus 
records d’infància sempre han estat al raval Socors, on estava la sastreria “Blasco” molt coneguda, 
casa seua i el seu  col.legi... La Consolació.  Des de menudeta li agradava l’ofici del seu pare i sempre 
que podia l’ajudava, així que, després d’estudiar comptabilitat, no va dubtar a posar-se a treballar 
amb ell. Aquí a Vinaròs va ser on va conéixer i es va casar amb el seu home: Maties Mestre, amb qui 
més tard va tenir dos fills  Mati i Mamen. Mati li ha donat dos nets: Mati i Daniela. Quan el seu pare 
es va jubilar, al mateix local va obrir una tenda de roba de xikets , que es deia  ”L’Estel“, i  de la qual 
va disfrutar durant trenta-cinc anys. Els anys a la botiga van ser molt bonics perquè li van permetre 
conéixer molta gent de Vinaròs i dels pobles del voltant i encara ara, és molt agradable parar-se a 
parlar amb gent que comprava roba per als seus xiquets menuts i recordar anècdotes. Ara que ja està 
jubilada, disfruta molt d’anar a la platja amb les amigues, anar a comprar, veure créixer als seus dos 
nets, passejar amb el seu home pel passeig, viatjar, disfrutar de la seua família, però sobretot encara 
ara li agrada i disfruta molt cosint i arreglant-se roba. A ella li agrada tot de Vinaròs: la seua gent, la 
platja, el passeig, l’ermita, l’església... i lo viu que està sempre el poble. Va participar en actes com 
és el de ser Teresiana en l’església i també va ser dues vegades Dama en les festes patronals de Sant 
Joan i Sant Pere.



TALLER DE LACTANCIA: C/ PILAR , 42 - VINARÒS
Centre Municipal de la 3ª Edad
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ADELAIDA  CALLAU  FIGUERES
El seu nom és Adelaida Callau Figueres, encara que molta gent la coneix per “Kika”. Va anar a néixer a 
Tortosa un 24 de juliol de 1972. A Tortosa va passar part dels estius de la seva infància a casa dels iaios, ja 
que la familia prové d’allí. Es va criar amb els seus pares Callau i Lola i els seus gerrmans Jordi, Javier i Pito 
entre el carrer Sant Cristòfol on tenien el bar” Celi”, la plaça Sant Valent on son tio Jordi tenia la “Cacharreria 
Figueres” i la plaça Jovellar on son tio Pepe portava  el bar “ Liceo”. Ja més avant van anar a viure a la Costa 
Nord, on més tard portarien durant molts estius el chiringuito “Callau”. Actualment segueix vivint a la  Costa 
Nord amb el seu marit Sebastián Bas, amb qui comparteix feina a l’empresa de retolació que tenen. Va 
anar al Col.legi Misericòrdia i després a l’institut Leopoldo Querol. De les coses que més li agrada fer és 
passejar al matí amb els seus gossets pel riu i l’ermita. La natura és un dels llocs on millor està. Sol fer alguna 
caminata per la muntanya amb “la cuadrilla”. Li agrada molt nadar, ha fet alguna travessía al Fortí i al port. 
La lectura i cuidar les plantes i el jardí també formen part del seu dia a dia. Li encanta viure a Vinaròs. És 
una ciutat on es viu tranquil i a la vegada molt bé comunicada. Li encanta la mar i tot l’entorn del poble, 
encara que troba a faltar més zones verdes. Records entranyables són els estius al mig del poble, l’ambient 
que llavors hi havia per la nit al carrer. Recorda molt anar sempre davant i darrere dels iaios quan se’n feien  
càrrec moltes vegades, quan sa tia Adelaida venia de vacances i se’ls emportava a tots els llocs,  també quan 
el seu tio Jordi i sa padrina Pili portaven a tots els nebots amb els dos cavalls a nadar a la punta del port. Vol 
recordar especialment al seu pare, els seus iaios, a son padrí Paco, al seu tio Pepe, a Montse i a Migueltxo, 
també al seu sogre Javier i a l’abuela. En agraïment per compartir la vida : al seu home, a tota la seua familia, 
amics i “ coleguis” i amb molt de carinyo a tots els seus nebots.
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INDIRA CHALER  DOMENECH

Indira va nàixer el 9 de Juliol de 1985. Als seus pares Rafel i Emilia els agraeix l’educació rebuda 
plena d’amor, valors i esforç. La seva infància va transcòrrer entre el carrer de” les faroles” on 
son pare tenia la cristalería i el carrer Joan Fuster. Allí va disfrutar d’un entorn més natural junt 
al seu germà Rafa. Més tard es va diplomar a l’Universitat de Barcelona. Des de fa anys treballa 
a Brial, on pot gaudir del tracte amb la gent. Es considera una persona feliç i afortunada amb 
la seva familia i amics. Des de fa 14 anys comparteix la seva vida amb José , amb qui ha format 
una familia i esperen molt il.lusionats el naixement del seu fill.
Com a bona Vinarossenca, viu el carnaval des de ben menuda. Primer amb la comparsa “Pan y 
Toros”, junt amb tota la seva familia, d’on els seu pare Rafel va ser fundador l’any 1987, i, d’on 
ella va ser reina l’any 2001 i posteriorment i fins l’actualitat amb la comparsa” Tot dins d’un 
got”. Un altre record que guarda amb molt de carinyo, és de quan va ser dama de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere l’any 2003.
Indira es sent molt afortunada de ser i viure a Vinaròs. De Vinaròs li agrada tot: les seves 
costums i tradicicons, l’ermita, el passeig marítim, la platja… Però sobretot valora la qualitat de 
vida que tenim. Encara que nota a faltar un auditori com cal.



COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT
PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS
Concejalía de Bienestar Social
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PIETAT GANDIA QUEROL
Naix a Tortosa un 28 d’agost de 1980 i fins als dos anys viu a Ulldecona, el poble de la seua mare. 
De la seua infància a Vinaròs recorda les llargues tardes de jocs a la plaça de la Mera amb el seu 
germà LLuís, els matins d’estiu a la platja amb els seus pares Rafael i Paquita, els “caballitos” de la 
fira i la pujada a peu a l’ermita el dia de Sant Sebastià i de la Misericòrdia. Acadèmicament, inicia 
els seus estudis al col·legi Consolació i a l’Institut José Vilaplana, i en finalitzar el batxillerat, es 
desplaça a Castelló on realitza els estudis de magisteri musical i la llicenciatura de Psicopedagogía a 
la universitat Jaume I. Després de treballar a diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana 
i de Catalunya, l’any 2011 obté la plaça definitiva al CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia com a 
mestra d’educació infantil. Desde sempre ha estat molt involucrada en les associacions culturals de 
la població, ha format part del grup folclóric “Les Camaraes”, de la Societat musical “ La Alianza” i 
de la Coral Juvenil Sant Sebastià. El Carnaval és una de les festes que sempre ha viscut amb més 
intensitat, especialmente l’any 2014 que va ser Reina de la comparsa “Fot-li canya”, amb unes 
companyes meravelloses amb les quals encara manté una bonica amistat. El mateix any que va ser 
reina, es va casar amb Ivan, amb qui ha tingut dos fills: Clara i Pablo. Aficionada a la fotografía, ha 
realitzat cursets amb fotògrafs reconeguts de la nostra localitat i aprofita cada esdeveniment local o 
celebració familiar per a inmortalitzar moments especials en la seua càmera. Li encanta Vinaròs, el 
caràcter obert de la seua gent i l’alegria que es respira a totes les festes.



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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AMADA  LUISA  GINER  MAS
Va nàixer a Vinaròs el 14 d’agost de 1960.  El seu pare Luis “l’arbolari” i la seua mare Amadin “la de volan”. Sa 
mare va trencar aigües mentre estava despatxant a la botiga de comestibles Spar que havien agafat els seus 
pares sis mesos abans. Van estar vint-i-set anys a la botiga, primer a la plaça Sant Valent i després al carrer 
Remei. Té  dos fills Lara i Carlos que són l’orgull i el motor de la seua vida i també una net de la seva filla que 
és l’alegria de tots. Té un germà,  Lluis, a Torreblanca, on es va casar amb Emy, i  tenen un fill: Gerard. Va anar 
al Col.egi Divina Providència i després a l’institut Leopoldo Querol. Deixà els estudis i alternà la botiga amb 
l’Acadèmia Almi, estudiant mecanografia, comptabilitat i correspondència. Més tard treballà als laboratoris 
de fotos Da Vinci i Gama 5. A este últim durant treinta anys. A l’acabar-se esta trajectoria es va haver de 
reconvertir, fent cursos per cuidar a persones dependents, treballant en Serveis Socials de varies poblacions 
properes. Actualment i des de fa sis anys treballa en Consum, ja que va ser seleccionada per formar part de 
l’equip i on espera jubilar-se. Persona lluitadora, molt amiga dels seus amics i estimada per la família que 
l’envolta, té amics en tots els llocs on treballà i se sent orgullosa. Es considera una vinarossenca de “pura 
cepa”. Pensa  que viu a un lloc priviletjat, ciutat oberta a la mar i dóna gust estar prop d’ella. Participa en 
activitats del poble com és: carnaval  i la Setmana Santa. Al mateix temps li sap greu veure que a penes 
queden barques al  port, quan ella recorda amb molta estima que hi havien moltíssimes i  sobretot l’entrada 
i  també  quan sortien les barquetes de la “llum“. Tenin en compte que Carles Santos era el padrí del seu fill, 
l’any  de l’arribada de la Reliquia de Sant Sebastià en el seu Quart Centenari va ser molt emotiu per a ella i un 
record  molt especial, algo que  com diu ella va tocar “el coret“ de tots els vinarossencs.



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

Pilar Juan Navarro va nàixer el 12 d’octubre de 1967. Filla de Ángel i Concepción “Conchita“. Es va 
criar en la plaça Sant Antoni “ La Mera “ junt amb els seus dos germans Ángel i Quique. En dita plaça 
jugava amb les seues amigues del col.legi fins que sa mare des de la finestra la cridava per dinar o 
sopar. Recorda passar la tarde menjant pipes assentada al banc exterior de Galerias Hogar, la lluita 
per aconseguir permis per pujar cada any més prompte amb les seues amigues a l’ermita el dia de 
Sant Sebastià i les revetlles en les festes del poble. Va participar en el grup folklòric“Les Camaraes“ 
durant varios anys. Li agrada molt la música, la lectura i la natació. Estudià EGB al Col.legi de La 
Consolació, on va fer grans amigues i BUP i COU a l’Institut Leopoldo Querol. En 1986 se’n anà a 
València per cursar la llicenciatura de Psicología. Al finalittzar el estudis va treballar durant dos anys 
en un dels Centres de Conductors i Permís d’Armes de Vinaròs. En 1993 es va casar amb Vicente Sanz 
Espert, també vinarossenc i junts se’n anaren a viure a París on va continuar ampliant els seus estudis 
universitaris de Psicología, formant-se durant diversos anys en diistints hospitals de París. En 2002 
van tornar a Espanya, instal.lant-se a València on continuà exercint la professió de Psicòloga Clínica 
en l’àmbit privat. Els caps de setmana a més de periodes festius com Nadal, Setmana Santa, Carnaval 
o Sant Joan i Sant Pere  vénen a Vinaròs per disfrutar de la seua família i amics i amigues. Tots els 
estius passen el mes d’agost junt a sa mare, en Vinaròs, on aprofita per a anar a la platja  o compartir 
el temps amb la seua “pandilla” de tota la vida, dos de les seues majors aficions.



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

Maribel Llatser va nàixer a Vinaròs un 18 de juny de 1960. Filla d’un jordienc “Pepito el Sifonero“ i una 
benicarlanda, Maria. Té una germana: M.ª José. La seua infància la va passar primer al C/Carreró, 
després al camp a la sénia dels “Coperos”, al C/ Sto Tomás i al C/ Meseguer i Costa (Les Faroles) fins 
als divuit anys, quan es va casar per primera vegada. Va estudiar al Col.legi  Consolació. D’aquella 
època s’ha endut amistats  que encara manté  i recorda les trastades que feia. Es va posar a treballar 
als catorze anys, estant setze anys a la  Gestoría Franco. Ho deixà i seguidament amb la seua germana 
Mª José van posar un negoci….”Mare i Fill”, botiga dedicada a puericulltura sobretot i roba infantil 
ja fa més de trenta anys, i amb la qual comparteix a més del negoci la seua vida. Té una filla, Bea, 
que li ha donat dos nets: Pol i Emma, que són la seua alegría i fan que el dia a dia deixe de ser una 
rutina. La maduresa li ha portat a trobar-se amb Berna, el seu marit, i a tenir un tercer net: Izan, el 
que li desperta gran tendresa. És una dona forta i amb sentit de l’humor. La seua major afició és llegir. 
També li agrada molt pintar, on deixa volar la seua vessant més creativa. Quan marxa fora, sempre 
desitja tornar al poble i retrobar-se amb el seu passeig i la seua mar. Disfrutaría de tenir més zones 
verdes on poder passejar i seure’s a llegir un llibre a l ‘ombra. Vinaròs significa tot. És on ha crescut 
i s’ha desenvolupat com a dona i persona i on sempre es vol quedar. Per això per a ella, Vinaròs “és 
un trosset de cel“.



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

Sortida cultural d’estiu
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FELI  MESEGUER  SIMÓ

Va nàixer a Vinaròs el 6 d’abril de 1963, filla de Josefina Simó(Torreblanca) i de Juanito Meseguer 
(Vinaròs) molt conegut per ser molts anys, el barber del carrer Sant Josep. Allí hi viu Feli i al seu costat 
la seua germana Antonieta. Va estudiar a La Consolació i després, per fer 5é curs, va passar al Col.legi 
Sant Sebastià. El primer treball va ser la fàbrica PREMAN, en aquella època exponent de la indústria 
tèxtil a Vinaròs. Posteriorment la seva activitat laboral passà a l’Hospital Comarcal de Vinaròs al llarg 
d’11 anys. Una altra activitat laboral fou d’abastidora juntament amb el seu home Fernando i la 
seua germana Antonieta, de la Penya Barça de Vinaròs. Allí treballà al llarg de 15 anys en dos etapes 
per qüestió d’ubicació de la Penya Barça. Aquesta activitat li facilità conéixer molta gent i, el més 
important, sentir-se estimada i valorada pels nombrosos clients que cada dia acudien al Local Social 
de la gran família blaugrana. Actualment diu que fa la feina més bonica del món que és la de ser i 
fer de iaia. Al 1983 es va casar amb Fernando Guzmán (Calderer) i van formar una família amb els 
seus dos fills, Paula i Ferran. Feli és iaia de dos meravellosos netets, Valentina i Romeo. Es defineix 
com una persona molt familiar, simpàtica i positiva. Li agrada molt cuinar i també fer manualitats 
en companyia de sa filla i de la néta Està de per vida, enamorada del seu poble Vinaròs, la platja, 
l’ermita, el port, les festes i tradicions, la gent... Cal dir, però, que al nostre estimat “poble” li fan falta 
locals per a la joventut d’entre 12 i 16 anys.



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

Maribel Oliver va nàixer al març de 1959 i com ella diu no ho va fer sola; ja que amb ella també 
ho va fer el seu germà Arturo. Són bessons. Els seus pares Isabel  i Salvador, coneguts per els de la 
“CEVI“ (Cerámica Vinarocense) als que sempre ha admirat i són els que li van inculcar la importància 
de la familia unida. Té tres germans: Salvador,  Arturo i Carlos que juntament amb les seues dones i 
els seus nebots, i als que estima moltíssim són els seus grans pilars. La seua infància va transcórrer 
entre els carrers Desamparats, Carreró i Santa Marta, este últim on actualment ella viu. Recorda 
amb nostàlgia quan de menuda es jugava molt al carrer i se sortia amb el veïnat les nits d’estiu a fer 
tertúlies a la fresca. Va estudiar al Col.legi de La Consolació, continuà a l’Institut Leopoldo Querol. 
Després s’integrà al món laboral i des del principi en el camp Sanitari, primer en oficines de farmàcia  
i seguidament a  Clínica d’Odontologia, on continua fent el servei  d’ajudar a cuidar la salut de tots els 
vinarossencs i gent de la comarca que allí s’apropen, es a dir, una amplia vida laboral, des de fa més 
de vint anys. Es va casar amb Antonio Castell Figueredo, formant la seua pròpia famiília amb dues 
filles: Nereida i Andrea i,  que amb els seus marits li han donat dos nets: Marco i Juan que són la seua 
locura. Tots ells són el motor de la seua vida. De Vinaròs li agrada molt el caràcter obert i acollidor 
de la seua gent que fa que ningú es senti foraster, l’ermita amb les seues romeríes, les seues “cales”, 
el passeig, les festes de Sant Joan i Sant Pere... També li agradaría molt que Vinaròs tingue un gran 
auditori i un bon pavelló poliesportiu i més zones verdes i... espera que tot arribe.



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

Va néixer a Sant Mateu, a la casa on vivíen els seus pares: Ángel i Josefina. Era la primera filla i després 
naixeren dos germans més. Va anar al Col.legi de La Consolació de Sant Mateu, fins que va sortir per 
començar batxillerat. Primer per lliure a Sant Mateu, per anar després al Col.legi Menor a Castelló.  
En acabar va ingressar a l’Escola d’Infermería de la Vall d’Hebron de Barcelona, finalitzant l’any 1976 i 
començà a a treballar allí al mateix hospìtal. Es va casar amb Miguel Vidal de Traiguera i va tenir tres 
fills: Miguel Ángel, Marc i David.  Té quatre nets i dos en camí. Més tard la van traslladar a l’hospital 
Verge de La Cinta a Tortosa. A l’any 1984 ja va vindre a treballar aquí a Vinaròs a l’Ambulatori. Amb 
l’apertura de l’Hospital a Vinaròs començà, primer de responsable de la Unitat d’Atenció a l’Usuari 
i després Directora d’Infermeria i d’infermera al consultori de Sant Jordi, on va fialitzar la seua vida 
laboral. Durant estos anys ha vist créixer i formar-se als seus fills i ha participat en activitats de la vida 
del poble: va ser membre de l’Ampa del col.legi Divina Providència,  ha format part de la comparsa 
“Com Xalem” i disfrutant a les desfilades, també ha sigut Regidora a l’Ajuntament de Vinaròs la 
legislatua 2003–2007. Li agrada la lectura, viatjar, cuinar i tindre sempre la casa plena de gent... fills, 
família i amics. El que més li agrada de Vinaròs  és que viu de cara al mar i també la forrma de viure, 
així com la qualitat de vida de la qual podem disfrutar.  Com a Sanitaria voldría que es consolidaren 
els serveis sanitaris que ens corresponen i que es milloren els transports ferroviaris.



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 24 25 26

27 28 29 30

no
ve
m
br
e

ANA MARIA PERIS CUYÁS         
Coneguda per la seua gent com ANI PERIS, nascuda a Barcelona el 5 de febrer de 1974.La seua frase és: FEM 
POBLE i qualsevol manera de participar és bona. Els seus pares, Jeremias Peris i Marta Cuyás, van vindre 
a viure a Vinaròs quan ella tenia 3 anys. Vivien de l’agricultura, el seu abuelo Jeremias Peris tenia finques 
que, després el seu pare va convertir en el Centre Comercial  Portal del Mediterrani; donant una gran 
empenta comercial i industrial al nostre poble, així com generant molts llocs de treball a Vinaròs i comarca. 
Va estudiar al Col.legi  Consolació d’on va ser Dama infantil l’any 83 i Dama de la Càmara Agraria Local a l’any 
90, sent president el seu iaio. Té dues carreres universitàries: Empresarials i Turisme i ara està estudiant 
Coaching i Programació Neurolingüística; sectors més relacionats amb la salut mental.  Va viure a França i a 
Anglaterra, i quan va tornar, va treballar entre altres a hotels de Peníscola i a l’Oficina d’Informació i Turime 
de Vinaròs. Més tard va entrar a Caixabank on va treballar durant 20 anys fins que s’ho va deixar per anar 
a l’empresa familiar. Porta tota la vida desfilant al Carnaval, ha sigut reina de les comparses “Com xalem” 
al 96 i de “Xe quin Poc Suc” al 2015. Ha participat en actes del poble, com quan ballava en la “Dècada “ de 
Vinaròs sobre l’any 90 i també en festivals de “Locura,  ha rebut classes de “Puro Teatro”, és membre del 
Repte 10K, etc. Té dos fills: Marta i Xavi, de 15 i 12 anys, que són el seu motor i la seua passió. Xavi juga a 
futbol, portant amb molt d’orgull els colors del Vinaròs. Marta va ser la 1ª Dama infantil de Locura i la 1ª 
reina infantil de la comparsa “Xe quin Poc Suc”. El que més li agrada de Vinaròs  és: La Nostra Gent, ja que 
entre tots/es aixequem cada dia aquest preciós poble del Mediterrani. I qué demana?: Que la il.usió i les 
ganes de FER POBLE no les perguem mai. GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES.
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Mª LOURDES SIMÓ CABALLER
Mª Lourdes Simó Caballer va nàixer al març de 1966 a l’antiga maternitat de Vinaròs. Va començar 
a anar a escola al Co.legi Nostra Senyora de La Consolació i posteriorment el batxillerat a l’institut 
Leopoldo Querol. És llicenciada en Pedagogia per la Universitat de València. Va treballar per un breu 
espai de temps al Jutjat de Vinaròs i despres al despatx del seu marit Javier amb qui es va casar al 1990 
i d’on van nàixer els seus tres tresors: Ana, Javier i Carmen. Filla de “Joaquinet” Simó i Pili Caballer 
(vinarossenc i castellonera), als quals sempre estarà agraïda per tot allò que li van transmetre. De la 
seua infància tot ho recorda bonic. Es va criar al mariner carrer de Costa i Borrás junt als seus germans 
Mª Pilar, Joaquin i Mª Dolors, sa padrina Roser i la iaia Palmira. Recorda com xalaven a les festes del 
Carme en els bous de carrer, que els tenien entusiasmats i com havien d’esperar a que es “guardés” 
el bou per aprofitar a sortir de casa a fer algun encàrrec per a sa mare. Guarda bons records també 
de les seues cosines i amigues del col.legi. Li agrada molt viatjar, cuinar, cosir i des de sempre li 
encanta anar al cine i al teatre. Va participar en diversos actes de la nostra ciutat, ja que va formar 
part de “Les Camaraes”, va ser Dama infantil i després Dama d’honor representant a la Confraria de 
Pescadors Sant Pere, també va ser Esclava de La Mare de Déu dels Dolors, és hospitalària de la Mare 
de Déu de Lourdes des de fa almenys quinze anys i cofrade de la Mare de Déu de la Misericòrdia i 
Sant Sebastià. Res no li fa més feliç que estar en els “seus” i, per a Vinaròs  li encantaria que es fes 
realitat la construcció d’un gran Auditori Municipal, que ens mereixem.


