
NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS 

Denuncien l’escasa sensibilitat d’anteriors corporacions per amagar les troballes 

Amics de Vinaròs demana la posada en valor de les restes 

arqueològiques de la Plaça Parroquial  

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs s’ha posat en contacte amb el consistori de Vinaròs per 

a demanar que les últimes troballes no queden oblidades i s’inicien treballs de recuperació, 

amb la finalitat de donar a conèixer una part important del patrimoni de la localitat.  Des de 

l’entitat s’insta a la corporació a què es done continuïtat als treballs d’excavació, a la fi de 

trobar la totalitat de l’estructura de muralles defensives que podria haver en el subsol i que 

donarien información privilegiada sobre l’estructura medieval de la vila. A més, des d’Amics de 

Vinaròs es demana que una vegada estudiat tot aquest material, es prenguen mesures per a 

preservar-lo i posar-lo en valor. En paraules del president de l’entitat, José Luis Pascual, “es 

tractaria de posar una peça de metacrilat o fins i tot de poder fer visitables aquestes restes”.  

L’entitat recorda que el Servei d’Arqueologia de la Diputació Provincial podria fer-se càrrec 

d’aquests treballs, el que suposaria un cost mínim per al consistori. En aquest sentit, Pascual 

destaca “la predisposició que està tenint l’alcalde, Juan Bautista Juan, respecte a aquesta 

qüestió”. Una actitud que contrasta amb la mostrada per anteriors corporacions ja que 

aquestes restes mai s’han fet públiques en anteriors treballs d’instal.lació de serveis i de 

pavimentacions. 

Els fragments de muralla que s’han 

localitzat fins ara van aparèixer de forma 

casual, amb l’inici d’uns treballs rutinaris 

per part de l’empresa instaladora de gas. 

Després de comprovar que es tractava 

d’unes construccions destacades, han 

continuat les excavacions fins a localitzar 

tres fragments que correspondrien a tres 

moments cronològics diferents: la 

primera podria estar datada en el segle 

XIII –coincidint amb l’atorgament de la Carta Pobla en 1241- ; la segona, que és la que es 

conserva amb més bon estat i presenta una destacada peça de mamposteria podria pertànyer 

a una portalada d’accés i podria estar construïda entre els segles XIV i XV i a ella farien 

referència els escrits datats en el transcurs del Compromís de Casp; la tercera vé marcada per 

la construcció de l’actual esglèsia en 1568.  La importància d’aquestes descobertes es 

completaria amb una continuació dels treballs que podria portar fins a l’interior de l’esglèsia o 

de la capella de la Comunió. Per tal d’esbrinar si es poden trobar més restes, aquesta setmana 



s’han portat a terme treballs de localització en el subsol amb una moderna tècnica de geo-

radar, per part d’ Aidico Instituto Valenciano de la Construcción, que a travès de la medició de 

la variació de densitats, donarà a conèixer si hi han més restes. Les conclusions d’aquest estudi 

es donaran a conèixer en unes setmanes. 

A més, una altra troballa destacada en aquests treballs, el fragment d’esquelet localitzat junt a 

la primera muralla, s’estudiarà també per a datar-lo i vore si pot donar alguna dada més sobre 

les restes. 

Des d’Amics de Vinaròs, destaquen que “amb aquests trossos de muralla coneixem més dades 

sobre el Vinaròs primitiu i ens fem una idea de la importància que tenia en el context de 

l’època”. Per això, es clau continuar amb aquestes tasques de recerca i que, ja finalitzades, les 

troballes tinguen la preservació escaient. 
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