NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Nous treballs i estudis potenciaran les restes de muralla
medieval
Un col·loqui d’experts reconeix la importància de les troballes i llança el
compromís de posar en valor les restes de l’antiga fortificació

El col·loqui organitzat per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs sobre les troballes de
les restes de muralles, aparegudes el passat estiu, va servir per plasmar el compromís
de seguir treballant en la possible aparició de noves restes i la seua posada en valor. En
aquest sentit es pronunciava l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, qui mostrava el
seu interès per "no abandonar aquestes troballes i implicar les institucions, privades,
públiques i a tota la societat, en general, perquè puguem seguir avançant en la
localització i catalogació del que va ser l'antiga muralla de Vinaròs ". Les restes de
muralla, en què es distingeixen fins a tres llenços de tres cronologies diferents (segles
XIII, XVI i XVII), es van localitzar de manera casual el mes de juny a la Plaça Parroquial,
durant els treballs de instal·lació d'una nova xarxa de distribució de gas, a càrrec de
Gas Natural-Fenosa.
En el transcurs del col·loqui, diversos especialistes van insistir que la magnitud
d'aquestes restes de muralles demostra la posició de supremacia que exercia Vinaròs a
l'edat mitjana, a causa, sobretot, la seva importància portuària. José María Garcia,
arqueòleg de la Diputació Provincial de Castelló, destacava que "una fortificació de les
característiques de la qual s'ha trobat a Vinaròs és inèdita a la zona de la costa". Per la

seua banda, l'arqueòleg José Francisco Albelda, que va estar fent les excavacions,
recordava que "les restes que s'han trobat són únicament les fonamentacions del que
van ser les muralles".
Respecte a com es va executar l'obra d'instal·lació de la xarxa de distribució de gas, el
delegat de Gas Natural-Fenosa, Carlos Cañete, va explicar que, en estar afectada una
zona protegida, des de l'empresa es va respectar en tot moment el protocol d'actuació
establert per la legislació, sol·licitant permisos a la Direcció General de Patrimoni. Un
cop produïda la troballa de les restes de muralla i contrastada la seua rellevància
científica, es van encarregar les actuacions arqueològiques amb els corresponents
informes i treballs d'excavació en la zona adjacent, el que va suposar inclús treure a la
llum restes humanes, que seran sotmeses a l'estudi del carboni 14 per petició de
l'Ajuntament de Vinaròs. El responsable de Gas Natural-Fenosa agraïa als veïns de
Vinaròs "la seua paciència, per les molèsties causades i perquè els treballs es van
dilatar en el temps".

L'arqueòleg Arturo Oliver, per la seua part, insistia en el valor d'aquestes troballes
destacant que "des dels jaciments ibèrics no tenia lloc a Vinaròs un descobriment
històric tan important". Oliver qualificava de "actuació exemplar" la desenvolupada per
l'empresa energètica i l’Ajuntament, en aquest cas, i plantejava un "projecte
d'investigació que ens aporti noves dades i posar en valor les troballes, tot i les
dificultats que pugui suposar". Alhora, Oliver lamentava que "en obres anteriors, ni
Conselleria ni Ajuntament van seguir la legislació vigent perquè és impossible que

aquestes restes passesen desapercebudes en obres d'instal·lació de serveis, com la
xarxa de clavegueram o subministrament elèctric" i recordava que "les fortificacions
estan protegides per la llei des de 1949". En aquest sentit, l'alcalde de Vinaròs
anunciava que "hi ha hagut un canvi total de mentalitat a l'Ajuntament, amb aquest
tipus de qüestions, ja que la modernització dels subministraments i la seva instal · lació
no ha de ser incompatible amb preservar i valoritzar les restes del passat, que han de
ser un regal per a les generacions futures ".
En el transcurs del col·loqui, el geògraf David Gómez Mora va destacar la figura de José
Antonio Gómez Sanjuán com un dels majors estudiosos de les muralles i sistemes de
fortificació de Vinaròs, al llarg de la història. L'historiador Javier Hernández va explicar
els projectes de construcció d'una fortificació amb baluards, plantejats durant el segle
XVII, que mai van arribar a materialitzar-se. Per la seua banda, el físic José Vicente
Font, de l'Institut Tecnològic Aidico, explicava com es va aplicar la tècnica del
georradar per localitzar restes del que va ser l'antiga muralla al perímetre de la Plaça
Parroquial. El president de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, José Luis Pascual,
concloïa apelant al "compromís de les institucions públiques, les empreses i les
associacions locals per animar que aquests descobriments no es queden en una
anècdota i puguem donar-los la continuïtat i la difusió que es mereixen ".

