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Ernest Nabàs

Un segle
d’Autos Vallduxense

Després de vint anys d’existència, el Centre d’Estudis
Vallers continua demostrant la vigència dels seus objectius
fundacionals: estudiar i divulgar tot allò que afecta la Vall d’Uixó
i la seua comarca, sempre amb una voluntat eclèctica i inclusiva.
El llibre que tenim entre les mans s’emmarca dins la col·lecció
Investiga, de títol ben eloqüent, i repassa la història de
l’empresa Autos Vallduxense, els populars cotxes del Garaig,
que, des de fa prop d’un segle i encara avui dia, integren
la nostra ciutat en la xarxa general de comunicacions.
Estem convençuts que l’interès del tema i la informació de
primera mà que maneja l’autor garanteixen que aquesta obra
tindrà tan bona acollida com totes les anteriors.
Tània Baños Martos
Alcaldessa de la Vall d’Uixó
Presidenta del Centre d’Estudis Vallers
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Presentació
El 15 de novembre de 1921 es va crear Autos Vallduxense
S.A.,1 empresa de transport de viatgers. És prop d’un segle de
servei, primer a la Vall d’Uixó i, amb el temps, a la zona nord de
la província de València. Són molts anys de vicissituds, històries
i alts i baixos. Hi ha tants veïns de la Vall que poden contar la
seua relació amb els autos del Garaig...!2 Amb ells, arribaren
per primera vegada al carrer Xàtiva de València, o a la mar de
Moncofa, o van pujar a Viver, a estiuejar. Aquesta història és
part de la història de la Vall. Amb aquesta estima hem anat
refent-la mitjançant dades, paraules i anàlisis.
Avui la companyia ha entrat en una nova etapa, amb
la transformació en SL i amb la participació important de
l’empresa Transvia, però sense perdre l’esperit fundacional que
un grup d’homes i dones van definir el 1921.
Vull mostrar el meu agraïment als qui han fet possible la
redacció i l’edició d’aquest llibre. Va ser el meu nebot, Salvador
Nabàs Beltran, qui m’impulsà a realitzar el treball. Ell mateix
i son pare em van facilitar mil i una dades. Ha sigut Nel·lo
Navarro qui ha treballat perquè ara les pugueu tindre a les
mans. Confie que en gaudiu i que feu aportacions per a la
segona edició.
Gràcies.
Ernest Nabàs Orenga
1.-Fins a les darreries del segle XX, l’empresa, a la Vall d’Uixó, era coneguda amb el
nom de “Autos Vallduxense” o, més popularment, “els cotxes (o autos) del Garaig”,
per les raons que s’expliquen tot seguit. Després ha anat imposant-se l’acrònim
AVSA. En aquest llibre s’usen indistintament totes les denominacions. (N del T)
2.-La paraula francesa garage ha sigut incorporada a tots els diccionaris amb la
forma garatge, assimilant-la així als nombrosos substantius formats amb el sufix
-atge. Però l’ús popular, imitant la pronunciació francesa, ha creat la forma garaig.
En el cas que ens ocupa, el local d’AVSA, especialment el que feia xamfrà amb els
actuals avinguda Jaume I i carrer Benigafull, no podem seguir els diccionaris i escriure
garatge, perquè alteraríem greument la realitat; per això hem optat per garaig i, quan
ens referim a aquest edifici singular, l’escrivim amb majúscula. (N del T)
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U
Els transports públics a la província de Castelló
Al començament del segle XX, més de quaranta pobles de la
província de Castelló no tenien carretera. Les que hi havia
eren de terra. Per la costa ja circulava el ferrocarril de València
a Barcelona. Fora del tren, l’únic transport públic eren les
diligències: n’hi havia una a Morella, que baixava els passatgers
fins a Vinaròs, les diligències de Benassal, una diligència a
Llucena, que arribava a Castelló, i dues diligències de tracció
animal a la Vall d’Uixó, que connectaven el poble amb Castelló
i València a través de les estacions de tren de Nules i les Valls
respectivament. Aportar viatgers al tren fou l’origen de totes
les companyies d’autobusos de Castelló. També fou l’origen
d’Autos Vallduxense S.A.
El ferrocarril
La història de la Vall d’Uixó, com la de moltes altres ciutats,
va lligada al desenvolupament de les vies de comunicació: als
camins reals, a les carreteres i, des de mitjan segle XIX, al traçat
del ferrocarril.
El primer tren arriba a Castelló des de València, el 22 de
novembre de 1862. En el seu Libro de la provincia de Castellón,
Juan Antonio Balbás apunta: «Llega a Castellón la primera
locomotora por el ferro-carril.» Un mes després s’inaugura
l’estació de la capital de la Plana. Balbás no és gaire més explícit
i es limita a assenyalar que el 26 de desembre de 1862 té lloc
la «inauguración del ferro-carril entre Valencia y Castellón».
Aquell dia entra en servei el tram Nules-Castelló de la línia
Almansa-València-Tarragona.
El darrer tren que va arribar a l’estació del passeig Ribalta
de Castelló fou un Euromed que, procedent de Barcelona, va
parar a les 22 hores 32 minuts del dissabte 19 de febrer del
2000. El periodista Javier Andrés va escriure, en el Levante de
Castelló (sèrie “Crónica de la memoria”), el 15-02-2000: «El

◄
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José Campo, alcalde
de València entre
1843 i 1847 i fundador de la Societat
Valenciana de Crèdit
i Foment, fou decidit
impulsor del ferrocarril a la Comunitat
Valenciana.

silbato callará para siempre,
poniendo así el punto final a casi
138 años de actividad ferroviaria
en el actual tendido de la plaza
de España.»
L’arribada del tren a Castelló
està lligada a la figura de
José Campo. Fundador de la
Societat Valenciana de Crèdit
i Foment i alcalde de la ciutat
de València, aquest promotor,
constructor i banquer va ser el
gran impulsor del ferrocarril a la
Comunitat Valenciana. Soci de la
companyia Madrid and Valencia
Railway Company, creada per
a explotar la línia MadridValència, concedida pel govern
el 12 de juliol de 1845, Campo
féu realitat el primer ferrocarril
que uní València amb Xàtiva el
20 de desembre de 1854. Anys
més tard fundà la Compañía
Almansa-Valencia-Tarragona (AVT).
Amb els seus socis catalans, Campo arribà a un
acord pel qual s’establiren dues grans seccions en
aquesta línia. La primera, des de València fins a l’Ebre,
estaria a càrrec de la Societat Valenciana de Foment, i
la segona, de l’Ebre a la frontera francesa, dependria de
la Societat Catalana de Crèdit. Ho explica Inmaculada
Aguilar, en la seua obra Estaciones y Ferrocarriles
Valencianos: «[...] en el año 1860 llegando a un acuerdo
por el cual la Sociedad Catalana cedía a Campo su
participación en la concesión y obra de la sección
del Ebro a Tarragona. Finalmente la concesión de
14

U
un ferrocarril de Valencia a Tarragona fue otorgada
oficialmente a Campo el 21 de marzo de 1861. La línea
se empezó a construir con bastante rapidez, llegando
el ferrocarril a Castellón el 22 de noviembre de 1862.»
Aquesta mateixa autora assegura: «Castellón es
la provincia con menor desarrollo de líneas férreas.
Su línea principal es la de Valencia a Tarragona
de la Sociedad AVT. Hasta el año 1862, en que se
inaugura la línea de Valencia a Castellón, la sociedad
castellonense no había tenido la oportunidad de hacer
uso de este medio de comunicación en ninguna parte
de la provincia...»
Situada a l’oest de Castelló, en una zona d’expansió,
l’estació actuà com a focus d’atracció per a fer créixer la
ciutat al seu voltant. Després de l’estació, a la qual s’hi

15

Carruatges a la
porta de l’estació de
Castelló de la Plana.
El ferrocarril va
arribar a la ciutat el
dia 22 de novembre
de 1862.
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pasajeros alcanza los 50 kilómetros por hora, y las condiciones
de viaje son ciertamente duras para todos. Para el pasaje,
porque los coches no tienen ni W.C. Para el revisor porque la
inexistencia de pasillo interior le obliga a pasar de un vagón a
otro en marcha, por los estribos exteriores. Para el personal de
locomotoras, porque estas no cuentan con marquesinas para
protegerle de la lluvia, tenían que utilizar chubasqueros de lona.
La superioridad considera esta falta de cobijo necesaria para
garantizar que el personal no se durmiera durante el trayecto.»4
Però, malgrat els problemes, creix la línia entre València
i Barcelons, que compta amb el major inconvenient del riu
Ebre. Finalment, el 21 de juny de 1868, un tren aconsegueix
unir les dues urbs, en tan sols 8 hores i 40 minuts!, enmig de
l’entusiasme dels viatgers. Naixia el Corredor del Mediterrani
en accepció ferroviària.

La Panderola, tren de
via estreta, va fer el
dia 13 d’agost de 1888
el primer trajecte
Castelló-El Grau.

podia arribar amb un servei públic de carruatges, «que
por un precio módico llevan a domicilio a los viajeros
que lo solicitan»,3 en aquesta zona s’hi construïren
altres edificis públics, com la plaça de bous, l’hospital
provincial i l’estació d’autobusos d’HIFE.
El ferrocarril té el desavantatge que el seu
trajecte resta fixat pel traçat de la via fèrria. El
desenvolupament dels productes derivats del petroli
propicià l’expansió del motor d’explosió i la creació
de rodes de cautxú, que aleshores s’extreia al Congo
Belga i a l’Amazònia peruana. Això va fer possible que
el transport de viatgers amb autobús fóra més versàtil,
a mesura que es creaven xarxes de carreteres i que
aquestes s’empedraven o asfaltaven.
El transport de viatgers en tren, en aquelles
primeres dècades, mancava de tota mena de
comoditats que ara considerem normals. Joaquín
Górriz escriví: «La velocidad máxima para trenes de
3.-Levante-Castelló, 13-febrer-2000.

16

La Panderola i el “tren de penetració”
El 13 de juliol de 1887, un grup de financers catalans va crear
una societat anònima, Compañía del Tranvia a Vapor de Onda
al Grao de Castellón de la Plana. El 13 d’agost de 1888 féu el
primer trajecte, Castelló-El Grau, el tren de via estreta conegut
popularment com la Panderola. Va unir Castelló amb Onda
i Borriana, passant per Almassora i Vila-real. La Panderola
s’apartava de la costa i penetrava cap a l’interior de la província.
Era l’inici del somni del ferrocarril de penetració. El ramal del
ferrocarril des de Sagunt fins a Saragossa i Canfranc, passant
per Sogorb, va començar uns anys més tard.
Durant els últims anys del segle XIX i les primeres dècades
del segle XX, la societat de Castelló, com la resta del món,
percebé els beneficis socials i econòmics d’aquest enginy de
les comunicacions que era el ferrocarril. A Castelló, hom tenia
notícies, publicades a la premsa local, de la inauguració, el 6
de març de 1912, del tram de ferrocarril més alt del món, que
unia Arica, ciutat xilena de la costa del Pacífic, amb la capital
4.-Castelló Festa Plena, 1996.
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de Bolívia, La Paz, travessant la serralada dels Andes a 4.280 m
d’altitud. Aquell mateix any, el 13 d’octubre, conclogueren els
treballs del túnel de Canfranc, pel qual el ferrocarril uniria
França i Sagunt.
El ferrocarril suposava desenvolupament econòmic,
creació de llocs de treball mentre el construïen, facilitats
de comunicació de persones i matèries, i avantatges per a
l’exportació de productes cap a l’interior de la Península i cap a
Europa. El desenvolupament del transport per carretera estava
molt endarrerit en comparació amb la rapidesa, seguretat i
mobilitat de les matèries transportades per ferrocarril.
Aquestes realitats mogueren els líders socials i polítics
de Castelló a organitzar una gran mobilització demanant
l’anomenat “ferrocarril de penetració”.
La insistència de les autoritats i els representants socials
de Castelló a exigir la construcció d’un “ferrocarril de
penetració” perdurarà fins a la mateixa Guerra Civil. Després
es perd el rastre d’aquells projectes, aquelles propostes i
aquells desitjos.
El diputat Fernando Gasset pronuncià una frase que va
reproduir l’Heraldo de Castellón el 7-01-1913 i que després
s’ha repetit molt. Es queixava que Castelló era la Ventafocs
d’Espanya, perquè no hi havia cap província d’Espanya
costanera o fronterera amb França i Portugal que no tinguera
un ferrocarril de penetració.
L’Assemblea Magna5 sol·licitava del govern de la nació que es
construïren els traçats següents del ferrocarril:
1. Prolongació de la via fèrria de la Compañía del Tranvía de
Vapor de Onda-El Grao de Castellón des d’Onda fins a Sogorb
i enllaç amb la línia Sagunt-Canfranc.
2. Construcció d’una línia de ferrocarril Castelló-Terol en

U
dues fases: una primera fase Port de Castelló-Llucena
i una posterior Llucena-Terol.
3. Construcció d’una nova línia de ferrocarril
Castelló-Xert per Cabanes i Sant Mateu.
4. Creació d’una línia de ferrocarril Vinaròs-XertMorella-Saragossa.
Aquelles peticions i demandes s’evaporaren amb la
Guerra Civil.
La Vall d’Uixó, fora del traçat del ferrocarril
El tren passa per la província de Castelló i uneix
València-Castelló amb Barcelona i França. Es
beneficien d’aquesta infraestructura tots els pobles
de la costa, que van incrementant la població i la
indústria i desenvolupen el comerç. Però va deixar
fora de la seua ruta —i doncs de les possibilitats de
progrés— la resta de pobles de les comarques interiors.
El més proper era la Vall d’Uixó. També en restà fora
Onda, que resolgué el seu problema de comunicació

5.-L’Assemblea Magna fou una concentració d’autoritats provincials, encapçalada
per l’alcalde de Castelló, Juan Peris, que se celebrà a Alcalà de Xivert el 6 de gener
de 1913. El seu objetiu era demanar a les autoritats de Madrid la construcción del
ferrocarril de penetració, des de Castelló, per Llucena fins a Terol. Feren assemblees
també a Llucena i Morella.
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La manca de ferrocarril a les comarques interiors de
Castelló va propiciar
l’ús de diligències i
carruatges de cavalls
per al transport de
viatgers.
La imatge ens
mostra un d’aquests
carruatges a Morella.
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quan una empresa catalana va crear el tren de via estreta La
Panderola, que la unia amb Castelló, Vila-real i Borriana.
De les diligències “tracció sang” a les línies d’autobusos
Els ciutadans de les zones de l’interior de la província
buscaven aconseguir el tren per a desplaçar-se a València,
Barcelona o Madrid. Per a atendre aquestes necessitats de
desplaçament fins a una estació de tren, sorgiren les companyies
de transport en diligències amb cavalleries, “tracció sang”, que
esdevindrien companyies d’autoòmnibus.
Aquestes van anar establint serveis regulars des de les zones
de l’interior fins a les estacions de tren de la costa. Els vèrtexs i
inici del transport regular eren Viver, Onda, Llucena, Benassal
i Morella. Entre el 1910 i el 1912, unes diligències “tracció
sang” cobrien el servei des de Castelló i Alcalà de Xivert fins
a Benassal. Canviaven cavalleries a les Coves de Vinromà i
Albocàsser.
Les diligències que cobrien el servei de viatgers anaren
transformant-se en autobusos. De l’activitat individual del
cotxer es va passar, en la segona dècada del segle XX, a la creació
d’empreses de transport de viatgers. Lligades al transport de
viatgers, se’ls donaren les concessions administratives per al
transport de correu.
El “cotxe del Pelejà” va ser el primer autobús que va circular
regularment per la província de Castelló. Va ser la primera
línia d’autobusos de passatgers. El 1907 cobria el recorregut des
de Cabanes a Castelló. El dia 5 d’abril de 1909, la Compañía
Hispano-Suiza aconseguí la concessió de transport de viatgers
entre Castelló, Vila-real, Borriana i Onda. Va competir amb la
Panderola, amb la qual mantingué força litigis. La Panderola
estigué, en els anys quaranta, enfrontada contínuament amb
l’empresa d’autobusos Soler, de Borriol, que feia el transport de
Castelló al Grau. L’any 1911, la Hispano-Suiza posà en servei
l’autobús matrícula CS-29, que va unir Castelló amb Morella.
Va ser l’autobús número 1 de Morella.
20

A finals del segle XIX començaren a construir-se
hotels i residències al costat de la Font d’En Segures.
Cada estiu hi acudien nombroses persones a “prendre
les aigües”. El 1913, un grup de veïns de Benassal
entengué la necessitat dels estiuejants de la Font d’En
Segures i adquiriren un autobús Hispano-Suiza de
20 CV, matrícula CS-19, amb capacitat per a dotze
passatgers asseguts. Va fer el servei de l’estació d’Alcalà
de Xivert a Benassal. Acabat l’estiueig, el vehicle fou
guardat fins l’estiu següent.
L’any 1915 es va produir la primera fusió
empresarial en el transport de viatgers de la província.
Els propietaris de l’autobús i els de les diligències
acordaren de formar una societat, la Hispano Fuente
En Segures. Adquiriren les diligències i compraren
dos autobusos més. La societat es va escripturar
21

El 15 de juliol del
1909 la revista Nuevo Mundo va publicar aquesta imatge
amb el següent text:
“Aspecto de la plaza
de Vall de Uxó a la
llegada de las diligencias automóviles,
cuyo servicio entre
este pueblo y Castellón se imauguró el
dia 1ª del actual.”
Es pot observar que
la foto està feta a
l’actual plaça dels
Xorros, on en aquell
moment es trobava
la Casa de la Vila.
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davant el notari de Benassal, Javier Osorio, el dia 30 d’abril de
1915, amb un capital de 75.000 pts. El seu primer president fou
el farmacèutic Enrique Monferrer.
La nova societat Hispano Fuente En Segures (HIFE)
aconseguí la distribució del correu des de Castelló fins a
Cantavella de Terol. La línia de viatgers es va suspendre durant
l’any 1917 pel desabastiment de gasolina a conseqüència de la
Primera Guerra Mundial. L’empresa va tornar a les cavalleries
i a dues tartanes per a repartir el correu per tot el recorregut
fins a Cantavella. Les dues tartanes es partien el trajecte i
feien el canvi del correu al Mas del Coll. L’u de maig de 1918
es va reprendre el servei d’autobús però, com que l’escassetat
de carburant continuava, feien servir una mescla de gasolina i
alcohol.
HIFE tingué la primera parada de Castelló a l’Hort dels
Corders. L’any 1920 començà la construcció de la primera
terminal de viatgers de Castelló, al carrer Pérez Galdós,
al costat de l’estació de ferrocarril i el passeig Ribalta. Hi va
instal·lar garaig, oficines, taller i un dipòsit de combustible amb
capacitat per a 30.000 litres.
Diligències i autobús competien en el mateix trajecte.
Aleshores el mercat no estava regulat i tothom captava els
clients anunciant a crits els seus serveis per carrers i places.
Per exemple, l’HIFE, a Xert, obsequiava els viatgers amb un
pastisset o un tros de torró amb aiguardent.
El 15 de novembre de 1921, Sivestre Segarra Aragó, Demetrio
Garcia i Vicente Ramón Porcar van crear l’empresa Autos
Vallduxense, a fi i efecte d’unir la Vall d’Uixó amb Castelló
i aportar viatgers a les estacions de tren de Nules i les Valls.
L’objecte social era establir un servei públic d’autos òmnibus
i autos camions de la Vall d’Uixó a Xilxes, Nules i Castelló.
Molt prompte va començar la línia fins a Viver, amb parada a
Sogorb. Els autobusos supliren les diligències i, com aquestes,
tingueren la parada al Centre, al costat de l’Hostal. A Castelló,
tenien la parada a la plaça Sixto Cámara, avui plaça del Real.
Nasqueren més empreses de transport de viatgers (a Vilafranca,

Sogorb; benedicció d’un autobús de
l’empresa Autos Expreso Segorbina.

22
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Autobús Nº 1 de la
Hispano Fuente En
Segures de Benassal.
L’afluència d’estiuejants, que acudien a
prendre les aigües de
la font d’En Segures,
va propiciar la creació de l’empresa.

Altava; a Onda, Furió; a Vinaròs, Torres), totes prestant
serveis de penetració cap a l’interior de la província,
com exigien les forces vives que ho fera el tren.
El 14 de febrer de 1915, l’Heraldo de Castellón
donava la informació següent:
«Esta tarde se ha desembarcado en los muelles de
la estación del Norte el nuevo automóvil adquirido
por la rumbosa compañía de Benasal. Al efecto
han llegado hoy a Castellón los representantes de la
citada compañía quienes se proponen subir mañana
a Benasal en el nuevo auto. Con los tres autos de que
disponen no solamente pueden perfeccionar el actual
servicio sino ampliarlo.»
La premsa del moment demanava la creació
de nous serveis per a connectar Castelló amb
tots els pobles de la província amb autobús. Deia
l’Heraldo de Castellón el 1922:
«No puede ser la presente vida de aislamiento de los
pueblos con la capital y hay que procurar por todos los
medios su aproximación. El servicio de trenes no lleva
trazas de responder a nuestras necesidades, añade.

U
Podría evitarse de esta suerte la salida a Cataluña y Valencia,
que nos privan a la capital de la provincia del movimiento
que le corresponde y eso saldría ganando nuestra industria y
nuestro comercio en desleal competencia con el comercio de
vecinas grandes capitales.»
La desregularització del serveis de passatgers provoca el
naixement de moltes empreses i també la desaparició d’altres
tantes. Un reial decret de 4 de juliol de 1924 crea el sistema de la
concessió administrativa de línies de transport regular de viatgers,
sistema que, bàsicament, continua funcionant a hores d’ara.
L’origen d’Autos Mediterráneo és semblant al de les altres
empreses de transport de viatgers. L’any 1915, conduïen una
diligència des de Vilafamés fins a Castelló. José Cuevas s’estableix
a Cabanes i crea, l’any 1927, Autos Mediterráneo. Li donen la
concessió del transport des de Vilanova, Torreblanca, Orpesa,
Benicàssim-Castelló i Cabanes, la Pobla Tornesa, BorriolCastelló. José Santamaria hi va aportar dos autobusos FIAT i
José Cuevas dues tartanes i més capital. L’empresa s’escriptura
per un valor nominal de 60.000 pts. El primer garatge el va
tindre al carrer Comte de Pestagua. Es conserva un assortidor
de gasolina que abastia els autobusos.
Automòbil: Un fenomen mai vist
L’automòbil ha sigut el transport del segle XX. El 1901,
Daimler va fabricar un cotxe motor de 5,9 litres amb 4
cilindres, que assolia una velocitat de 80 km/h. El va regalar
a Émil Jelliner, cònsol de l’Imperi Austrohongarès a Niça. La
seua filla es deia Mercedes. Aquella xiqueta donà nom a tot un
mite de la locomoció.
L’automòbil es començà a veure per Castelló en la primera
dècada del segle XX. Ja es fabricava industrialment i se
n’importaven. Però eren notícia.
El corresposal de l’Heraldo de Castellón a Cuba, el 15 d’abril
de 1915, va remetre aquest despatx:
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Publicitat de la casa
Chevrolet apareguda
el dia 28 de març del
1926 al Diario de
Castellón.

«El día de ayer a las cinco
de la tarde apareció un
fenómeno en esta localidad,
y los vecinos todos, chicos y
grandes, hombres, mujeres,
ancianos y niños, salieron
a contemplar cómo se
admira una cosa jamás
vista, que fuera de unos
pocos, los demás no habían
visto cosa igual. Fue un
momento de delirio, de
entusiasmo, manifestado
por toda la población en
masa.
»El fenómeno al que
me refiero fue la vista del
automóvil que don Juan
Barceló trajo para hacer
una visita a su íntimo
amigo, el exdiputado, señor Álvaro Agut. Quiso ser
el primero en entrar en auto a Culla, acompañándole,
su señora, su niña y la hija de don Álvaro. Se le
dispensó un recibimiento como merecía el huésped
y su acompañamiento. El pueblo lleno de entusiasmo,
presidido por el Ayuntamiento en masa bajó a
recibirle.»
Després dels Ford, arribaren els Buick, els
Chevrolet, els Mercedes, els Fiat. I els autoòmnibus.
Les fotografies d’aquells autobusos ens mostren
la seua rigidesa i seguretat, però la manca de tota
comoditat. La introducció dels pneumàtics, que
substituïren eficaçment els bandatges de goma
massissa adherits al cèrcol del ferro central, va ser
un gran avanç tècnic. Després d’uns quants assajos
26
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fracassats amb pneumètics d’aire, les primeres cobertes
muntades amb resultat acceptable van ser marca Michelin i les
lluïa l’autobús matrícula CS-502. Era l’any 1925.
Els seients eren de fusta. Els més moderns foren entapissats
amb pell de vedella. Com veiem en una de les fotografies, a
la baca hi havia seients instal·lats com bancs de jardí. Les
velocitats no exigien cinturons de seguretat. Molts viatgers,
quan l’autobús era ple, pujaven a la baca, on feien tot el viatge
en companyia de maletes, paquets i animals domèstics i tot.
Fins a la proliferació del cotxe particular, els autobusos
es trobaven en circumstàncies de ple total amb l’obligació de
les empreses de doblar el servei. Però no es podia fer sempre.
L’any 1945, quan el director del Banc de València de la Vall
d’Uixó va exigir que posaren un altre autobús per a anar a la
mar de Moncofa, el tio Salvador, xòfer d’Autos Vallduxense, li
va respondre: «Què voldran, un seient per a cadascú? Això és
impossible!»
Fins entrats els anys trenta, els fars eren de carbur. El
farmacèutic de Benassal i president de l’HIFE, Enrique
Monferrer, aplicà el carbur als fars.
L’arribada de l’autobús als pobles constituïa tot un
esdeveniment social. Tot el poble acudia a la plaça a esperar els
viatgers i a informar-se de les novetats o a rebre algun encàrrec
o correu. L’autobús duia des de cistelles amb figues fresques fins
a medecines o sacs d’adob.
Guerra i postguerra
El transport públic com a servei bàsic és un dels sectors més
sensibles i el primer dels quals hom s’incauta en cas de conflicte
bèl·lic. Així va ocórrer en la darrera contesa civil del nostre
país. Totes les empreses existents en aquell moment foren
gestionades pels comitès obrers i els seus vehicles prestaren el
servei que requerien les necessitats de la guerra.
Després de la contesa, les empreses de transport anaren
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recomponent-se. L’Estat afavorí els serveis del ferrocarril. El
1940 va suprimir tots els serveis per carretera paral·lels als del
ferrocarril.
Una altra dificultat que hagueren d’esquivar va ser la falta
de combustible. Com a conseqüència del blocatge, Espanya
es va quedar pràcticament sense abastiment de gasolina.
Els autobusos i els camions començaren a funcionar amb
gasogen. Una gran caldera, col·locada al darrere del xassís,
subministrava prou força perquè pogueren circular a una
velocitat discreta. S’instal·laren aparells de gasogen de la casa
Schweiger o les mateixes empreses es construïen artesanalment
els aparells propis. Aquells anys escassejava el subministrament
de pneumàtics i va proliferar la indústria del recautxutatge i del
mercat negre.
Durant la postguerra, fins als anys cinquanta, el maquis
va protagonitzar accions sobre els autobusos de viatgers que
recorrien zones muntanyoses de la província de Castelló. Era
habitual que una parella de la Guàrdia Civil ocupara els dos
primers seients quan els autobusos s’endinsaven en la zona de
Sogorb, Morella o Benassal. Amb tot, el febrer de 1948 hi hagué
un assalt famós a l’autobús que cobria el trajecte entre Tortosa
i Alcanyís per Morella.
Avui, després de diverses vicissituds, fusions, vendes i
abandonaments, resten a la província sis empreses que es
dediquen a realitzar el transport regular de vistgers en autobús.
La majoria (HIFE, AVSA, Mediterráneo i Furió) van començar
amb la diligència de “tracció sang”.

U
«El autobús de línea es el transporte colectivo más usado
en España. [...] Una cierta conciencia ecologista inclinarían
la balanza hacia el autocar, que contamina mucho menos que
el coche. Después de todo, en un autobús caben los mismos
pasajeros que en 30 automóviles.»
Lola Galán estudia Autos Res com a empresa prototip.
Recorda que, el 1950, quan la família Moratiel funda Autos
Res, el transport per carretera era un negoci segur. L’Espanya
democràtica i europea va apostar per les autovies i autopistes,
i les línies d’autobusos competien amb avantatge contra un
ferrocarril clarament antiquat.
El contraatac de Renfe, amb els seus AVE i trens de rodalia,
ha sigut una competència directa al servei públic d’autobusos.
La recessió, el cost dels carburants i l’automòbil particular han
posat més dificultats a les empreses de transport públic de
viatgers.
L’article de Lola Galán conclou:
«Los nubarrones están ahí, pero lo que está claro es que será
difícil prescindir del autobús de línea. Mientras siga ofreciendo
precios bajos y llegando al último rincón del país.»

Avui
Avui, a Espanya, més de mil milions de desplaçaments
anuals es fan amb autobús. Hi ha 3.800 empreses dedicades al
transport de viatgers, que facturen 3.800 milions d’euros a l’any
i donen feina, directament o indirecta, a 80.000 persones.
Lola Galán va publicar al diari El País, el 29 d’agost del 2010,
un article titulat “Que no nos quiten el autocar”. Hi afirmava:
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Naixement i desenvolupament d’AVSA
El 22 de novembre de 1862 va arribar a Castelló la primera
locomotora per ferrocarril. Un més després, el 26 de desembre,
tingué lloc la inauguració del ferrocarril entre València i
Castelló, dins la línia Almansa-València-Tarragona, segons
conta José A. Balbás en Libro de la provincia de Castellón.
Aquest fet deixà la Vall d’Uixó fora de les línies de transport de
viatgers. Davant d’aquesta necessitat, a principis del segle XX,
un grup de persones rellevants de la vida social i econòmica
van impulsar la creació d’una empresa de transport de viatgers.
Aquesta és l’acta fundacional:
«En la villa de Vall de Uxó a quince de
Noviembre de mil novecientos veinte y uno y
siendo las ocho horas de la noche, en el local
de la antigua Escuela de Párvulos y previa
convocatoria por parte de D Silvestre Segarra
Aragó, D. Demetrio García García y D. Vicente
Porcar Ribelles a los tomadores de acciones de
la Compañía anónima “Autos Vallduxense”
por aquellos constituida mediante escritura
pública otorgada por el notario de esta D.
Francisco Badenes Soler, en fecha de hoy tiene
lugar esta reunión a la que se hallan presentes
en calidad de accionistas D. Silvestre Segarra
Aragó, D. Demetrio García García, D. Vicente
Porcar Ribelles, D. Santiago Obón Troncho, D.
Joaquín París García, D. Ismael Llopis Arnau,
D. Luis Rebullida Pastor, D. Fernando Bovaira
Segarra, D. Francisco Ten Gregori y D. José
Segarra Serrano, representantes individual y
colectivamente de un capital de diez mil y
cien mil pesetas.»

◄
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Francisco Ten Gregori
(a l’esquerra) i Silvestre Segarra Aragó
(dreta), dos dels accionistes fundadors de
la companyia Autos
Vallduxense.

Era alcalde de la Vall d’Uixó Fernando Bovaira i
regidors, Joaquín París García i Francisco Ten Gregori,
els tres accionistes de la nova empresa de transport de
viatgers.
Mil títols de cent pessetes
L’empresa comença sota l’impuls dels fundadors,
entre els quals té un paper important Silvestre
Segarra Aragó. El transport de viatgers es feia amb
una diligència i posteriorment amb un autoòmnibus
de Luis Rebullida, primer fins a les estacions de tren
de Nules i les Valls, i després fins a Castelló. Calia
atendre aquesta nova necessitat de transport, com
ja es feia, per exemple, de Benassal a Castelló o de
Morella a Vinaròs. El grup impulsor va crear les
condicions per a desenvolupar una societat anònima
amb una àmplia participació d’accionistes. En total,
subscriviren accions 285 persones, totes de la Vall
d’Uixó, i una societat, Silvestre Segarra e Hijos,
amb 50 accions. Altres accionistes importants foren
34
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Emilia Rambla Foguet (35 accions), Pascual Arnau
Mangriñán (15), Manuel Escuder (15), Vicente Abad
Moliner (12), Santiago Obón (12) i un ampli grup
amb deu accions cadascun.
Els fundadors (Silvestre Segarra Aragó, Demetrio
García García, Vicente Ramón Porcar Ribelles) fan
la convocatòria per a nomenar el primer consell
d’administració el dia 15 de novembre de 1921. Hi
actuaren com a president i secretari provisionals,
respectivament, Silvestre Segarra i Vicente R. Porcar.
Silvestre Segarra proposà els primers membres del
consell d’administració, que van ser els següents:
President: Joaquín París García
Vicepresident: Santiago Obón Troncho
Tresorer: Demetrio García García
Secretari: Vicente R. Porcar Ribelles
Vocals: Luis Rebullida Pastor i Ismael Llopis Arnau
35
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(No he aclarit mai el dubte de per què, sent Silvestre Segarra
Aragó un dels tres fundadors d’AVSA, llança l’empresa i en resta
fora de la direcció. És ben cert que la seua empresa, Silvestre
Segarra e Hijos, subscriví i mantingué com a tal un important
paquet accionarial, però ningú de la família Segarra no exercí
mai els seus drets ni formà part del consell d’administració.)
Després de l’elecció del consell d’administració, es van
prendre els acords següents:
1. Desembossament immediat de l’import total de les 1.000
accions, amb valor de 100 pts per acció. Capital: 1.000
accions alliberades de 100 pts.
2. S’autoritza el president perquè compre l’autoòmnibus de
Luis Rebullida que prestava el servei entre la Vall d’Uixó i
Castelló, pel preu de 35.000 pts.
3. Es donen facilitats al consell d’administració perquè, sense
necessitat de convocar una altra junta general extraordinària,
autoritze el president, quan ho estime pertinent, per a
la compra de dos autoòmnibus més amb destinació a la
societat.
Autos Vallduxense S.A. es va constituir per mitjà d’escriptura
pública que va autoritzar el notari de la Vall d’Uixó Francisco
Badenes Soler el 15 de novembre de 1921. L’original de
l’escriptura es va perdre, segons consta a l’escriptura notarial
de reconstitució de la societat, signada el 19 de maig de 1942
davant el notari José García Gil: «Se perdieron todas las
primeras copias de las tres escrituras durante los azares de la
evacuación forzosa impuesta con motivo de la última guerra
civil.»
L’objecte estatutari era: «Establecer un servicio público
de autos-ómnibus y autocamiones desde Vall de Uxó a
Chilches, Nules y Castellón, contratando con el Estado
servicios de conducción de correos, creación de cualquier
otra línea, servicio o industria complementaria celebrando
contratos y obligaciones con tales fines. El capital inicial es
36
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de cien mil pesetas.»
El domicili fiscal es va fixar a la Vall d’Uixó.
Els estatuts anaren modificant-se i adaptant-se a
les noves realitats. En les successives ampliacions de
capital, és la junta general qui modifica i autoritza els
estatuts. El 1953 es procedeix a adaptar-los d’acord
amb la llei de societats anònimes de 1951.
El 15 de novembre
de 1921 es va crear
Autos Vallduxense.
La imatge ens
mostra el primer
autobús de l’empresa,
estacionat al Centre
de la Vall d’Uixó,
en aquell moment
dit plaça d’Emilio
Castelar.

Comencen les operacions
El 16 de novembre de 1921, la Direcció d’Obres
Públiques del Govern Civil de Castelló autoritza el
servei públic de viatgers La Vall d’Uixó-Xilxes i La Vall
d’Uixó-Castelló. Notifica que el servei ordinari es farà
amb l’automòbil de tercera categoria, marca HispanoSuiza, amb motor núm. 4996, matrícula de Castelló

U
155- SP: «La velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora.
En pendiente superior al 4% y en curva de radio menor de
30 metros, será de 10 kilómetros por hora y se reducirá a 6
kilómetros hora por el interior de las ciudades. [...] En caso
de que se estableciera otro servicio público análogo, en todo
o parte del trayecto que ha de recorrer el coche objeto de esta
autorización, se entenderá que éste no podrá adelantar al coche
perteneciente a otra empresa de servicio público autorizada
hasta que este último se halle parado por no convenirle usar la
velocidad máxima que se haya fijado.»
El llibre d’actes de l’Ajuntament del 26 de novembre de 1921
deixa constància de la sol·licitud del gerent d’AVSA, a petició
dels comerciants i industrials, per tal que «este ayuntamiento
se interesen delante de la administración de Correos de esta
villa y solicite de la superioridad el servicio de correos de este
pueblo en aras de estar servido por diligencias de coche se haga
por automóviles ya que el mismo comercio ha montado esos
servicios no con el fin de lucro sino para que el vecindario esté
servido con mejor comodidad y con arreglo a las necesidades
de la época».
En la sol·licitud es raonen aquests extrems perquè el correu
arribe a la Vall dues vegades per dia: «La Compañía de autobuses
podrá prestar este servicio con el precio anual de 5.000 pesetas
correspondiéndose realizar tres viajes desde la Vall d’Uixó a la
Estafeta de Nules. También se solicita que la Estafeta de paquetes
postales se instale en La Vall d’Uixó pues la inmensa mayoría de
los que se imponen en Nules proceden de La Vall.»
Consta en l’acta que l’Ajuntament accedeix a la sol·licitud
d’AVSA per unanimitat «por las ventajas que suponen para el
municipio».
Primers autoòmnibus
La societat naix amb el compromís d’adquirir a Luis Rebullida
l’autoòmnibus que feia el servei entre la Vall d’Uixó i Castelló.
Luis Rebullida cedeix a favor de la societat la concessió que
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posseeix per a realitzar el servei de passatgers en autoòmnibus
entre la Vall d’Uixó i Xilxes i entre la Vall d’Uixó i Castelló. El
16 de novembre comença el primer servei d’Autos Vallduxense.
Ricardo Soler va ser el primer xòfer i Fermín Arnau, el primer
cobrador.
El 2 de desembre de 1921 es creen tres places de
cobrador amb el sou de cinc pessetes diàries. Es presenten
vuit aspirants i es decideix d’adjudicar la plaça per sorteig i
oferir els jornals rotatòriament, seguint l’ordre del sorteig. El
resultat va ser:
1r, Florencio Palasí; 2n, Francisco Porcar; 3r, Joaquín
Jiménez; 4t, Domingo Pérez; 5è, José Almela; 6è, Vicente R.
Segarra; 7è, Recaredo Miguel; i 8è, Enrique Gumbau.
El 1922 fou contractat com a xòfer Amadeo Cumba, amb un
sou de 20 pts mensuals.
El primer contracte d’assegurança de responsabilitat civil es
va signar amb la companyia La Estrella.
Garaig a la plaça de Castelar (El Centre)
El consell d’administració decideix de llogar un local on
càpiguen almenys tres cotxes. El 20 de febrer de 1922, s’arrenda
per tres anys una planta baixa de Ramón Segarra Beltrán al
número 1 de la plaça de Castelar, amb entrada pel carrer de
Sant Cristòfol. El lloguer diari era d’una pesseta i vint-i-cinc
cèntims.
El primer accident “en acte de servei” el sofrí el cobrador
Francisco Porcar, l’abril de 1922.
S’acorda d’adquirir un quart cotxe.
Es concedeix als xòfers i als cobradors un dia de descans
cada vint-i-un dies.
La primera junta general ordinària d’Autos Vallduxense
tingué lloc el 21 de juliol de 1922. Es va celebrar al local de
la societat de caçadors, carrer de Sant Cristòfol, número 21.
A petició dels accionistes, la memòria fou impresa i repartida
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entre els assistents abans de la junta. Atesa la realitat incipient
de l’empresa, acordaren de no repartir dividends.
Com la resta de companyies de transport de viatgers creades
a principis de segle XX, Autos Vallduxense adquirí els drets
del servei de cotxes “tracció sang”, que, a la Vall d’Uixó, eren
propietat de Ramón Arnau. Pels drets i el compromís de
no realitzar serveis de passatgers amb les seues tartanes, la
societat pagà un import de 7.500 pts. L’acord, signat el febrer
de 1922, incloïa la contractació per AVSA dels cotxers i els
seus familiars. El president, Joaquín París, signà l’acord amb
els qui feien treballs de cotxers amb carruatges, Ramón Arnau
Roig, Vicente Serrano Nebot, Emilio Beltrán García i Mariano
García Mollar. Tan sols Ramón Arnau quedava autoritzat «para
verificar con carruaje de dos ruedas, todos aquellos servicios
con carácter extraordinario que no resten pasajeros al servicio
que presta la sociedad Autos Vallduxense, con el visto bueno
del gerente». D’aquest acord en queda constància en un apunt
de les actes municipals de 13 de febrer de 1922, que diu: «Se
aprueba un recibo de Ramón Arnau Roig, cochero, por un
viaje en su tartana para llevar una comisión del Ayuntamiento
a Moncofa que importa diez pesetas.»
Al nebot de Ramón Arnau, Paulino Mingarro, i a Vicent
Serrano, la societat es va obligar a proporcionar-los «siempre
que cumplan en el desempeño de los mismos, dos empleos de
cobradores en los autos con un sueldo de cinco pesetas. Todos
podrán viajar gratuitamente en los autobuses».
S’acorda de comprar dos autoòmnibus, que seran els
números 5 i 6. Són un Packard i un Hispano-Suiza.
Concessió del transport del correu
El 1922 es presentà plec per a la conducció dels correus des
de l’estació de Nules a la Vall d’Uixó, per acord de la sessió del 2
de desembre. Es donaren 1.000 pts de fiança. La sol·licitud anà
acompanyada de la gestió política amb els diputats d’aleshores,
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com reflecteix el segon punt de l’acta, que acorda «hacer
constar en acta la gratitud del Consejo de Administración para
con los señores José Mª Julve, Juan Navarro Reverter y Jaime
Chicharro, por sus gestiones en pro de la concesión de 5.000
pesetas para la conducción del correo».
El balanç del 1922 es quadra en 145.100,25 pts, amb un
benefici de 9.533 pts, que es destinen a fons de reserves.
El primer any d’existència de la companyia, ja es demana un
crèdit de 7.000 pts al Sindicat Agrari Sant Isidre.
En la junta general del 28 de gener de 1923, a proposta
de Silvestre Segarra Aragó, «la Junta General autoriza al
Consejo de Administración que asigne la cantidad que
estime necesaria para remunerar los cargos del Consejo
de Administración». Aquest acord no s’ha mantingut i han
sigut molt curts els períodes de temps en què els consellers
d’Autos Vallduxense han cobrat pel seu treball. Com a
màxim, a alguns presidents se’ls van assignar dietes i, en
alguns moments, rebien la “bossa” de Nadal que es repartia
a tots els treballadors.
Amb cent mil pts de capital social, la societat prompte
hagué de fer front a l’adquisició de nous autobusos mitjançant
crèdits bancaris. El consell del 27 de febrer de 1923 va acordar
«que el presidente recabe un préstamo de diez mil pesetas del
Sindicato Católico Agrario de San Isidro de esta localidad para
pagar el nuevo autobús un Hispano-Suizo».
El començament dels serveis i l’aparició de realitats noves
obliga a crear funcions. Per exemple, el 1923, s’autoritza el
nomenament de persones que «fiscalicen los actos de los
trabajadores en sus horas de servicio». En el Consell del 3
d’octubre es nomenen els accionistes amb poders per a realitzar
aquesta funció fiscalizadora. Són: Francisco Ten Gregori,
Francisco Miguel Aragonés, Eleuterio Antonino Michavila,
Manuel Segarra Castelló, Pascual Aledón Martí, Luis Castelló
Moya, Vicente Arámbul, Joaquín Rambla Castelló, Leopoldo
Peñarroja Ribelles, Arturo Portalés Porcar, José María Adrián

Porcar, Joaquín Bueso Arnau, Sinforoso Abad Dupla, Francisco
Buesa Rambla i Salvador Andrés Fenollosa.
Quan, el 3 d’octubre de 1923, cessa voluntàriament el primer
xòfer de la societat, Ricardo Soler, el consell decideix que es
nomene un aspirant «de entre los hijos de la localidad que
mejor condiciones reúnan para el cargo».
Aquells dirigents d’Autos Vallduxense mostren una visió de
futur que avui s’aplica, per exemple, en àrees metropolitanes, i
sol·liciten a la Compañía de Ferrocarriles del Norte la reducció
de la tarifa per ferrocarril de Xilxes a València per als viatgers
que isquen des de la Vall d’Uixó.
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Primer dividend
A proposta de Vicente Porcar, s’acorda de repartir un
dividend del 4 % del nominal entre les mil accions, «por el buen
efecto moral que producirá entre los accionistas». És el primer
dividend que reparteix la companyia, el 31 de desembre del
1923, als dos anys de la seua creació.
En 1924 es reelegeixen els consellers que s’havien de
renovar a proposta d’Emilio Bernús. S’acorda d’assignar 1.000
pts anuals al secretari de la societat perquè és qui en porta la
comptabilitat.
Es compra un autobús Hispano-Suiza. Es contracta amb
Emilio Prades la construcció d’una carrosseria per al xassís
Hispano per un import de 7.350 pts.
1925-1935 Primera dècada de creixement
La dècada del primer creixement que suposà la consolidació
de l’empresa de transports Autos Vallduxense va ser la de 1925
a 1935.
En l’exercici de 1925 ja s’anoten uns guanys de 20.073 pts.
Això impulsa el consell a repartir un dividend de 6.000 pts a
prorrata, lliures de tot impost.
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Fotografia de l’any
1927, on es veu
l’antic Garaig d’Autos
Vallduxense, que
se situava a l’actual
plaça de la Pau.

La consolidació es materialitza en l’adquisició
de nous vehicles i en la compra d’immobles per a
destinar-los a garatge. En la junta general de 1925 es
va acordar d’adquirir el solar on estaven en règim de
lloguer, a la plaça de Castelar.
Vicente Falcó, en l’obra La Vall d’Uixó de 1926,
constata que aquell any «existía servicio regular
de transporte de viajeros en Autos Ómnibus y
Autocamión de las compañías Autos Vallduxense
y Porcar y Beltrán a Xilxes, Nules y Castellón.
Diligencias de tracción animal a Nules y Xilxes a
todos los trenes. El itinerario del Ómnibus Vall
de Uxó-Castellón, hacía su trayecto en 2 horas y
45 minutos (salía a las 8,00 y llegaba a las 10,45).
Las compañías de Ómnibus advertían que: “el
pasajero tiene derecho a 10 kilógramos de equipaje
y el exceso se pagará a razón de 1 céntimo por
kilógramo de cada peseta que importe el asiento”.
El itinerario Vall de Uxó-Los Valles, se realizaba en
una hora.»
El Garaig
Immediatament s’engega un
projecte de construcció d’un ampli
garaig en l’eix de desenvolupament
de la ciutat d’aleshores. L’operació
d’adquisició del solar i la construcció del nou garaig en la
carretera de Xilxes és una fita
important per a l’empresa. El
dia 1 d’abril de 1925 s’inicien les
gestions per a comprar el terreny
propietat de Consuelo Porcar
Ribelles, germana del secretari de
Consell, Vicente Porcar.
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Posteriorment, el 8 de novembre de 1925, s’adquireix
a José Nebot Orenga un solar de mitja fanecada pel
preu de 6.500 pts, confrontant amb la carretera de
Xilxes, una senda i el Centre Obrer.
L’1 de febrer de 1926, el consell d’administració va
encarregar a Joaquín Rambla la confecció del plànol
i el projecte del nou edifici per a garaig, i li assignà la
direcció de les obres. Pocs dies després, el 8 d’abril,
s’acorda «contratar mediante subasta que se celebrará
ante el Consejo de Administración y se anunciará
con ocho días de anticipación por medio de bandos
públicos en la localidad, la construcción de las
paredes del edificio para garaje». La fiança es va fixar
en 500 pts, El mateix procediment es va emprar per a
contractar onze marcs i onze reixes per a les finestres
de l’edifici, així com les portes («todas las puertas que
den la cara al exterior serán de
madera mobila que esté bien
seca»), l’encavallada i la coberta.
Joaquín Rambla Castelló fou
una gran personalitat a la Vall
d’Uixó de la primera meitat del
segle XX. Va nàixer el 1869 i va
morir el 1942. Joaquín Rambla
està lligat a la història de la música
de la Vall d’Uixó, com a director
de la Banda Filharmònica Centre
Vallense. Era pèrit agrònom. Va
fer incursions en la redacció de
projectes per al seu poble. Vicente
Ramón Fenollosa Nebot anota
en la seua biografia nombroses
iniciatives, com la realització
dels plànols sobre els quals es va
construir la Casa del Poble, al
carrer Vicente Sanchis Tarazona,
45

Les obres del Garaig
es feren seguint les
directrius de Joaquín
Rambla, personatge
valler que ha pasat a
la posterioritat per la
seua faceta de músic
i director .
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Un altre element de consolidació va ser el canvi dels estatuts.
Es va modificar l’article quart, en el qual s’afegia que la duració
de la societat seria per temps indefinit. A la junta extraordinària

de modificació dels estatuts, celebrada al local de la societat
de caçadors el 26 de juliol de 1925 i convocada a través dels
diaris Heraldo de Castellón i Diario de Castellón, hi van assistir
els membres del consell d’administració, presidit per Joaquín
París, i els accionistes següents: Fernando Bovaira Segarra,
Vicente Porcar Ribelles, Magín Moya Arnau, Vicente Salvador
Cubells, Vicente Pérez Moliner, Bernarda Serra Lavan, Fausto
Borgoñón García, “Silvestre Segarra e Hijos”, Ismael Llopis
Arnau, Francisco Nebot Rovira, Recaredo Miguel Aragonés,
Vicente Abad Moliner, Abilio Miralles Prats, Telesforo Gil
Aragonés, Silverio Gil Aragonés, Santiago Obón, Juan Bautista
Simó Vallés, Joaquín Rebollar Andrés, Manuel García Segarra,
Vicente Moliner Andrés, Domingo Pérez Moliner, Ernesto
Portalés Porcar, Julio Portalés Porcar, Arturo Portalés Porcar,
Salvador Andrés Fenollosa, Jose Vicente Arámbul Gil, Javier
Ballester Tatay, José María Villalba Demper, Tomás Segarra
Aragonés, José María Adrián Porcar, Arcadi García, Salvador
Orenga Beltrán, Vicente Peirats Moliner, José Rovira Bonig, José
Bonig Salvador, Vicente Peñarroja Ribelles, Leopoldo Peñaroja
Ribelles, Manuel Peñarroja Pitarch, Joaquín Rambla Castelló,
José Almela Traver, Manuel Orenga Segarra, José Solernou
Martínez, Concepción Ribelles Nebot, Joaquín Adrián Nebot,
José Esteller Talamantes, Manuel Escuder Vives, Manuel
Escuder Talamantes, Luis Rebullida Pastor, Eleuterio Antonino
Michavila, Eduardo Arnau Mangriñán, Francisco Hueso Simó,
Ramón Barrachina Navarro, José Badía, José Segarra Serrano,
Leopoldo Ribelles Beltrán, Vicente Martínez Falcó, Vicente
Abad Moliner, Florencio Palasí Abad, Julio Portalés Bel, Ramón
Segarra Beltrán, Juan Porcar Arnau, Ramón Gil Aragonés,
Vicente Ramón Orenga, Pascual Arnau Mangriñán, Francisco
Arnau Sanz, Ramón Pallarés, Luis Castelló, Emilio Bernús,
Francisco Miralles Sabater, Jaime Carbonell Moliner, Joaquín
Bueso, Ricardo Corbín, José Serra Caudet, Joaquín Castelló
Salvador, Leonardo Castelló Pauls, Vicente Moliner Abad,
Jaime Moliner Marzà, Andrés Rodrigo, Antonio Mangriñán,
Pedro Gras, José Rodrigo Civera, Francisco Porcar Porcar,
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i el Garaig d’Autos Vallduxense, treballs realitzats de manera
altruista.
El dia 22 d’octubre de 1926, l’enginyer d’Obres Públiques
va autoritzar la construcció del Garaig en la carretera de
Xilxes assenyalant que «la fachada del edificio distará seis
metros o sea a igual línea que el Centro Obrero del eje de la
carretera y seguirá una alineación paralela al mismo».
El 7 d’agost de 1927 es va concedir autorització a Silverio Gil,
administrador, i a Amadeo Cumba, xòfer, perquè s’establiren el
seu habitatge en el pis alt de l’edifici social del garaig, «realizando
por su cuenta las obras indispensables».
L’any 1949 es realitzen obres de millora i el constructor local
Manuel Zorrilla edifica la torreta del Garaig.
Reivindicació d’una nova carretera
16 de febrer de 1925, mor el conseller tresorer, Demetrio
García. El vicepresident, el sacerdot Javier Ballester, proposa en
la Junta General extraordinària convocada a aquest efecte que
el substituïsca el seu fill, Arcadio García París.
En la junta de 1925, Vicente Llopis fa referència al mal
estat en què es troben les carreteres de Nules i Xilxes; com
que la iniciativa per a demanar-ne la reparació correspon a la
societat, «se acuerda por unanimidad que el Presidente invite
a las autoridades y demás presidentes de sociedades de la
localidad a la realización de un viaje en comisión a la capital
de la provincia y recabar en nombre del pueblo de la Jefatura
de Obras Públicas la pronta reparación del pésimo estado en
que se hallan las mencionadas carreteras. Para tal objeto que
la Sociedad proporcione gratuitamente los coches necesarios».
Durada de la societat “temps indefinit”
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Juan Bautista Nabàs
Ribelles va ser
elegit president de
la companyia en la
junta general de 27
de gener de 1929.

Vicente Llopis, Manuel Salvador Martínez, Amadeo
Cumba, Manuel R. Esbrí i Arcadio García París. Tots
representavan 691 accions.
Dues curiositats d’aquella junta. Sent reunió
d’“homes”, hi constatem la presència de dues dones
singulars: Concepción Ribelles Nebot i Bernarda
Serra Lavan. La professora donya Bernarda i la tia
Conxa, vídua i mare respectivament de Juan Bautista i
Ernesto Nabàs, que, temps a vindre, serien presidents
de la Societat. Una altra curiositat era l’assistència
massiva dels accionistes a les juntes generals, la
qual cosa demostrava la consolidació social d’Autos
Vallduxense.
Calia fer una renovació total del consell
d’administració. Cessen el primer president, Joaquín
París García, i el primer secretari, Vicente Porcar.
També cessen Javier Ballester,
rector
de
l’església
de
l’Assumpció, i Ismael Llopis.
Entren com a nous consellers
José Vicente Arámbul, Juan
Porcar Arnau, Eduardo Arnau
Mangriñán, Salvador Orenga
Beltrán, Manuel Escuder Vives
i Juan Bautista Nabàs Ribelles.
Aquesta junta va canviar els
estatuts i alguns ritmes d’Autos
Vallduxense. Per exemple,
deixa el consell Vicente Porcar
Ribelles, que és contractat com a
comptable i auxiliar del secretari,
càrrec que va exercir fins a la
seua defunció, produïda per
un infart sobrevingut a les
mateixes oficines del Garaig.
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Va ser reelegit membre del consell com a secretari el gener de
1931.
A la junta general del 2 de setembre de 1928 assisteix per
primera vegada Ernesto Nabàs Ribelles, al costat de sa mare,
Concepción Ribelles Nebot, i el seu germà, Juan Bautista Nabàs
Ribelles.
En la junta general del 27 de gener de 1929 es produeix la
renovació estatutària del consell mitjançant sorteig, tal com
estava previst en els estatuts. El sorteig assenyala com a cessants
José Vicente Arámbul, Juan Bautista Nabàs Ribelles i Eduardo
Arnau Mangriñán, que són reelegits. En el consell següent es
reorganitza el consell i és elegit president Juan Bautista Nabàs
Ribelles.
En la junta del 24 de gener de 1932, a proposta de Fausto
Borgoñón, van entrar com a consellers: Ricardo Portalés Bel,
Pascual Arnau Mangriñán i Vicente Abad Moliner. Estem ja en
temps de la República.
Més cotxes amb baca
Els vells autobusos duien una baca, a la qual s’accedia
per una escaleta situada a la part posterior. Quan tots els
seients estaven ocupats, els viatgers pujaven a la baca. Per
tal com aquesta situació va crear molts accidents, el 1927 la
Prefectura de Trànsit va trametre l’ordre que «con el fin de
evitar caídas de pasajeros que por descuido o inadvertencia
de éstos, pudiera producirse el concesionario que solicite
autorización para transportar viajeros en la imperial (la baca)
de sus coches está obligado a colocar en la parte superior de
cada uno de estos un barandado horizontal, de hierro, a una
altura de 80 centímetros de la superficie en que sitúen sus
pies los pasajeros».
El 1927 es remodela totalment la carrosseria de l’autobús
número 1, s’adquireix un nou autobús Hispano-Suiza i
s’adquireixen dos cotxes turisme, marca Fiat i Cheverolet,
49

Ernest Nabàs

Un segle d’Autos Vallduxense

Investiga

per a fer el servei de taxis.
L’any 1931 s’adquireix un motor Buik pel preu de 24.000 pts
.Aquesta quantitat suposa una quarta part del capital social en
aquell moment.
El setembre de 1931 es compra un nou autoòmnibus més
petit, de 20 places, marca Cheverolet, per a la línia de Sogorb.
En el mes de setembre de 1932, s’adquireix un Hispano-Suiza
nou per un import de 33.000 pts, que carrossa Jaime Moltó per
un preu de 10.000 pts. Serà el cotxe número 9.
El gener de 1932 s’acorda d’establir servei de transport de
mercaderies. Per a tal fi, s’habiliten els cotxes núm. 1 i núm.
2. S’adquireix un autoòmnibus vell, marca Hispano-Suiza,
propietat d’Auto-Exprés, pel preu de 450 pts.
A l’interior del Garaig, a l’entrada, s’hi va instal·lar un
assortidor de gasolina. Comprar-lo i col·local-lo va costar
2.837 pts.
Al diari de la companyia hi consta que Autos Vallduxense
tenia, el 1932, els autobusos número 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11,
12, 13,14, 15, 16 i 17, més un camió Chevrolet i un xassís
Hispano.
Aquell any els xòfers amb més antiguitat percebien,
cada onze dies, 101 pts; la resta, 88 pts. Pel mateix temps,
els cobradors en rebien 55. Les retribucions de les hores
extraordinàries eren d’una pesseta i mitja per al xòfer i una
pesseta per al cobrador. Els dies normals, el jornal del xòfer
eren 9,20 pts per dia i el del cobrador, 5 pts.

U
passatgers entre Artana i Castelló, passant per Betxí i Vila-real
S’estableix la parada dels autobusos enfront del núm. 6 del
carrer Ruiz Zorrilla de Castelló.
L’any 1931 s’inicia el servei La Vall d’Uixó-Xèrica-Viver
per Algar.
Malgrat la precarietat de la situació en aquells primers anys
de vida d’Autos Vallduxense, s’acordava repartir dividends als
accionistes. El 1926 el dividend va ser de 6.000 pts, perquè els
beneficis de l’exercici anterior foren de 15.216 pts. També la
junta general del 25 de gener de 1931 va aprovar de repartir
un dividend de 6.000 pts ja que es van registrar 7.894 pts de
beneficis. El mateix va ocórrer l’any següent, 1932.
1931. Temps de República

La junta general del 23 de gener de 1927 acorda d’elevar la
petició de la concessió de la línia La Vall d’Uixó-Sogorb. El 22
de febrer de 1927 es dóna la concessió definitiva de la línia La
Vall d’Uixó-Castelló.
El 2 d’octubre de 1927 es rebutja la invitació de la Junta de
Transports perquè la Societat prenga al seu càrrec el servei de

L’adveniment de la República crea situacions diferents en la
gestió de la societat. La corporació municipal de la Vall d’Uixó
exigeix millores en els serveis de viatgers.
El 4 d’octubre de 1931, el consell d’administració acorda
«proponer al Ayuntamiento de esta por medio de escrito en el
cual sean razonados los fines perseguidos y nunca desvirtuados
por esta empresa, en cuanto a la dotación y mejora del servicio de
comunicaciones que al pueblo se refieren, la municipalización
de dichos servicios hoy a cargo de la misma y en caso de
aceptación de la idea convocar a Junta General para que esta
delibere y determine acerca del ofrecimiento y condiciones de
hacer el traspaso». Aquest traspàs no es va produir mai.
La realitat social i política provoca una tensió nova al si de
l’empresa. Hom contracta un advocat per a defensar l’empresa
per les reclamacions d’un xòfer que havia sigut acomiadat. El
xòfer no ho acceptà i va recórrer al Jurat Mixt, que va acordar
que se l’havia d’indemnitzar i no va ser readmès a l’abril de 1932.
El 24 de gener de 1932 va tindre lloc una junta general
ordinària que va transcórrer amb normalitat. És l’última acta
que es conserva en els arxius d’Autos Vallduxense del consell
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d’administració, redactada pel seu secretari, Vicente Porcar
Ribelles. Està datada el 8 de gener de 1933.
La documentació es normalitza a partir de maig de 1939.

II
República i guerra
(1931-1939)
•

Notícia apareguda a la pàgina 34 del diari madrileny El Siglo Futuro, el dia 20 de juny
de 1935, on es relata un accident que va patir l’autobús número 20 d’Autos Vallduxense.

◄
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El triomf dels partits republicans en les eleccions municipals
celebrades el 12 d’abril de 1931 portà, dos dies més tard, el
14 d’abril, la proclamació de la Segona República a Espanya.
L’Heraldo de Castellón el 16 d’abril va publicar: «Se proclama
la República en medio de un completo orden. El Monarca
renuncia a los derechos de la corona. Se ha normalizado la vida
en Castellón, pareciendo como que aquí no ha pasado nada. Y
sin embargo España acaba de escribir la más hermosa de sus
páginas, pasando de un régimen a otro sin derramamiento
de sangre.» a La Vall d’Uixó també van guanyar els partits
republicans.
A la Vall d’Uixó
El 12 d’abril, dia de les eleccions municipals, l’alcalde de la
Vall d’Uixó era Magín Moya Arnau. Els partits de la coalició
antimonàrquica obtingueren 15 dels 17 regidors. El 14
d’abril, segons la memòria d’alguns testimonis, com Ramona
i Enrique Marco Soler, quan els rumors es van confirmar, una
riuada de gent es dirigí a l’ajuntament. Una vegada allí alguns
joves socialistes i republicans entraren a la casa consistorial i
es dedicaren a llançar pels balcons i les finestres les imatges
i els retrats oficials d’Alfons XIII i tots el símbols de l’antiga
monarquia. Estos volaren directament des dels balcons de la
casa consistorial a la font del Xorros.
El 15 d’abril de 1931 es va crear el Comitè Provisional
del Govern Local Republicà. Van nomenar alcalde Patricio
Bernad Orenga, del Partit Republicà Radical, i tinents d’alcalde
Enrique Marco Zaragoza, Francisco Ten Gregori i Santiago
Martín Queral. Es va demanar el canvi de nom d’algunes vies
públiques. Per exemple, el carrer de Sant Cristòfol per Fermín
Galán, la carretera de Xilxes per Pablo Iglesias i la plaça de la
Constitució per la República.
Quan van començar a produir-se actes de vandalisme contra
esglésies i convents, l’alcalde de la Vall d’Uixó, Patricio Bernad,
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Segell de 5 cèntims
emès pel Comitè
Executiu Antifeixista
de la Vall d’Uíxó,
l’òrgan que va
substituir l’Ajuntament
en començar la
Guerra.

urgí les monges a desallotjar el convent
tan ràpidament com fóra possible; es va
portar molt bé amb elles i els va donar
un tracte correcte i respectuós. A fora els
esperava un cotxe del Garaig, que les va
traslladar a casa de Dolores Peñarroja.
De la documentació examinada en
AVSA, la proclamació de la República,
el 14 d’abril de 1931, no consta en cap
anotació. Tan sols s’observa que en les
comunicacions oficials, que sempre
acabaven amb «Dios guarde a V.E. muchos
años», a partir del 14 d’abril desapareix
aquest afegitó i se substitueix per «Viva
usted muchos años». Continuaren
arribant les notificacions dels imposts a pagar i les
de les denúncies de trànsit signades per la Guàrdia
Civil. Per exemple, el 1933 es van pagar 253,96 pts per
l’impost de societats.
El 18 de setembre de 1931, l’Heraldo de Castellón
publica una nota de l’empresa anunciant que «el día
21 tendrá lugar la inauguración del servicio de autoómnibus entre Jérica y Castellón pasando por Segorbe
y Vall de Uxó. Puntos de salida y parada de los coches:
En Jérica frente a Teléfonos. En Castellón calle de
Ruiz Zorrilla, pastelería de Blasco».
La parada de l’autobús a Castelló, que va començar
efectuant-se al carrer Ruiz Zorrilla, des de juny de
1932, per notificació de l’alcalde Peláez, va passar a
la plaça Sixto Cámara, davant del quiosc de refrescs.
Aquest lloc de parada es mantingué fins als anys
seixanta, quan la plaça es deia General Sanjurjo.
Els beneficis de l’empresa, durant 1932, van ser de
208.668 pts: pel transport de viatgers, 203.500, i pel de
mercaderies, 5.168.
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El 13 de març de 1936, el president, Juan Bautista
Nabàs Ribelles, signa l’inventari balanç de l’exercici de
1935. El balanç es tanca amb un total d’actiu i passiu
de 546.683 pts, amb un benefici resultant de 9.685 pts.
Guerra Civil
En les eleccions de febrer del 1936, els partits del
Front Popular van aconseguir la victòria a la Vall
d’Uixó. A l’agost de 1936, l’Ajuntament estava integrat
tan sols per forces del Front Popular. Els alcaldes
foren Enrique Marco Zaragoza i Joaquín Marco
Tur. L’Ajuntament i els sindicats UGT i CNT van
crear el Comitè del Front Popular, que va procedir al
control obrer de l’empresa de calçats Segarra i d’Autos
Vallduxense.
Els primers dies de guerra, a la Vall d’Uixó també
van ser d’agitació i desorientació. Segons conta José
Antonio Porcar, un grup de milicians armats va
aturar l’autobús de la línia de Castelló que tornava del
servei al carrer García Esbrí. El xòfer era son
pare, Manuel Porcar Ferrer, i l’esposa
d’aquest va increpar els milicians,
cridant-los que eren passatgers
normals, no gent armada.
Van desistir del seu intent.
L’esclat de la Guerra
Civil troba la societat
Autos Vallduxenses en
un moment d’expansió.
Hi havia onze autobusos,
un camió i dos turismes
per al servei de taxis. Estava
construït i consolidat el nou
local del Garaig a la carretera
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Insígnia de la
Subsecretaria
d’Armament
que portaven els
treballadors d’Autos
Vallduxense quan
l’empresa va ser
estatalitzada pel
govern republicà.
Aquesta va pertànyer
al comptable de
l’empresa en aquell
moment, Eduardo
Burgos.
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de Xilxes. Es mantenien les línies de passatgers de València,
Castelló, Moncofa i Viver. En la relació de béns apareixen onze
autobusos (els números 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) i els
turismes Fiat i Chevrolet.
En aquell inici de la Guerra, el consell d’administració era
presidit per Juan Bautista Nabàs Ribelles i el conformaven: com
a vicepresident, Fausto Borgoñón García; secretari, Vicente
Porcar Ribelles; tresorer, Ismael Llopis; vocals, José Segarra
Serrano i Ernesto Nabàs Ribelles.
El 2 d’octubre de 1936, fou assassinat el president, Juan
Bautista Nabàs Ribelles. En la mateixa acció violenta també va
morir qui havia sigut el primer president de la societat, Joaquín
París García, i els antics dirigents Salvador Orenga Beltran,
Fernando Bovaira Segarra i Joaquín Nebot García.

U

El transport públic com a servei bàsic és un dels sectors més
sensibles i que en cas de conflicte bèl·lic primer es confisca.
Així va ocórrer en l’última contesa civil del nostre país. Totes
les empreses existents en aquell moment van ser gestionades
pels comitès obrers i els seus vehicles van prestar el servei que
les necessitats de la guerra requerien.
Després de la contesa, les empreses de transport anaren
recomponent-se. L’Estat va afavorir els serveis del ferrocarril.
El 1940 va suprimir tots els serveis per carretera paral·lels als
del ferrocarril.
El Front Popular va prendre el “control obrer” de la
Fàbrica Segarra, sota la direcció d’UGT i la col·laboració de
la CNT, mitjançant la societat La Protectora. Amb tot, els
amos continuaven a la direcció de l’empresa. La producció
d’espardenyes i sabates va ser molt gran durant tota la guerra.
El 1937 es va crear una nau d’adob de pells a la carretera de
Xilxes.
També es va procedíir a la confiscació de l’empresa Autos

Vallduxense. El president del Comitè de Confiscació va ser
Manuel Bonig Mangriñán i el secretari, José Font Bonig. Es
mantingué com a secretari administratiu qui ja ho era del
consell d’administració, Vicente Porcar Ribelles, auxiliat per
Eduardo Burgos com a comptable. Les anotacions que ell va
deixant en el llibre d’inventari balanç ens permeten extraure
algunes dades i col·legir que l’administració per part del comitè
de confiscació va ser escrupolosa.
El 23 de juliol de 1936, Autos Vallduxense notifica a la
Direcció General de Correus que, del 20 al 22 de juliol, «quedan
interrumpidos los servicios por imposición de la huelga».
La societat va continuar prestant els seus serveis perquè,
aquells primers mesos, el front de guerra estava allunyat de la
seua zona d’operacions. Així ho testifica l’inventari balanç datat
el 31 de desembre de 1936.
El balanç es tanca amb un total d’actiu i passiu de 546.683
pts, i un benefici de 9.685 pts.
El diari de la societat es manté viu durant tots els anys de
la República i els primers mesos de la Guerra Civil. El mateix
ocorre amb el llibre major de la societat. En tots dos apareixen
informacions de la marxa de la companyia i de la realitat social.
A 31 de desembre de 1936, el secretari redacta l’inventari
balanç. Hom estava en situació excepcional, en plena guerra.
Aquest balanç registrat en la societat diu que en caixa hi ha
1.188 pts i el valor consolidat és el mateix que en l’exercici
anterior.
En la relació de béns, hi apareixen els autobusos 1, 2, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13 i 14, i els turismes Fiat i Chevrolet.
No s’observa, durant els anys 1936 i 1937, cap anomalia pel
subministrament de materials.
S’apunta com a client per algun servei prestat el Comitè Front
Popular de la Vall d’Uixó i el Centre Obrer. A l’Ajuntament se
li facturen 44 pts per «viaje 19 soldados en agosto de 1936». El
1936 es van pagar 1.395,34 pts d’impost de transports. Aquell
any davalla espectacularment la recaptació per línies.

58

59

Comitè de confiscació

Ernest Nabàs

Un segle d’Autos Vallduxense

Investiga

U

Juan Vicente Mangriñán, en la seua novel·la Como el blanco
azahar, que simula una autobiografia del seu pare, el futbolista
Pepe Mangriñán, nascut el 1929, escriu un testimoniatge
directe d’aquells dies de guerra. Ell vivia a la fonda El Moreno,
que estava paret per paret amb el Garaig d’AVSA. Recorda: «En
un primer momento la vida de la localidad no se vería alterada
en demasía, sólo de vez en cuando camiones del Ejército llegaban
a la misma y paraban en la estación de autobuses, que se hallaba
al lado de la fonda, y en la que se requisaron todos los autobuses
disponibles para hacerlos servir como vehículos de guerra. Así la
fonda, comenzó a verse visitada por soldados y demás suerte de
militares.»
El record de José Cumba, que va continuar vivint amb els
seus pares a l’habitatge del propi Garaig, apunta que son pare va
seguir de mecànic en el període de guerra. L’edifici del Garaig el
van bombardejar, com el Centre, perquè hi havia un assortidor
de gasolina. Allí portaven a reparar maquinària de guerra.
Quan es va formar el Cos de Tren, especialitzat en reparació de
maquinària de guerra, es va instal·lar a l’església de l’Assumpció.
Després els van traslladar a Alcàsser per a mantindre el taller
de reparacions.
L’any 1937 una línia dels ingressos de l’empresa són els
serveis de taxi que realitzen els dos vehicles de la societat.
A l’abril de 1937 se seguien prestant els serveis regulars a
València, Castelló i Moncofa. Desapareixen els serveis a Sogorb
i Viver.
Al maig de 1937 s’adquireix l’autoòmnibus 16 a l’empresa
Hispano Fuente En Segures, amb xassís complet d’HispanoSuiza amb carrosseria pel preu de 3.800 pts.
Hom continua operant amb les entitats financeres Banc de
València i Banc Espanyol de Crèdit.
Com a despeses menors, s’anoten, per exemple, al juny de
1937, dos dinars a Castelló (10,25 pts) i quatre sopars a Gandia
(30 pts).
S’apunten aportacions periòdiques al Comitè Comarcal o al

Centre Obrer El Faro.
Al juliol de 1937, la línia Castelló-La Vall d’Uixó va deixar
en taquilla 12.434 pts i la línia La Vall d’Uixó-València, 12.259
pts. El desembre del mateix any la recaptació va ser de 7.105
pts a Castelló.
El 31 de desembre de 1937 estaven al Garaig tots els
autobusos i els dos taxis, i són comptabilitzats com a haver.
1938. Fins a l’últim moment de servei de la societat es van
pagar tots els salaris, incloses les hores extraordinàries, tal com
consta en la seua comptabilitat.
En aquests mesos de 1938 van desapareixent els serveis
regulars a València. La línia La Vall d’Uixó-Castelló està
operativa el 20 d’abril de 1938 i, durant aquest mes, els
passatgers deixaren un billetatge de 9.046 pts. Cal recordar que
les tropes del general Franco van entrar a Castelló el 14 de juny
d’aquest mateix any i que ràpidament van aconseguir Nules, on
es va estabilitzar el front de guerra.
Es mantenia operativa la línia La Vall d’Uixó-Xilxes, en la
qual es van recaptar 1.448 pts. Estant la guerra a 30 km de la Vall
d’Uixó, es va pagar el retir obrer del mes d’abril, la contribució
urbana, i el rebut de la Cambra Oficial.
Es tanca el llibre el 10 de juny de 1938. Torna a actualitzar-se
el 20 d’abril de 1939, conclosa la Guerra Civil.
En aquest últim balanç registrat en la societat, en caixa hi
ha 1.188 pts i el valor consolidat és el mateix que en l’exercici
anterior.
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Autobusos en el front de Terol
L’autobús núm. 11 d’AVSA passarà a la història de la locomoció
per ser el primer cotxe de dos pisos i per l’aventura tràgica en
el front de Terol. Originàriament, segons em contà José Cumba
personalment, portava motor Hispano-Suiza, però, com que la
carrosseria pesava molt, se li va instal·lar un motor de vaixell
CANZ-Dièsel, amb matrícula CS-2681. Es va adquirir el 1932 i
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L’autobús n 11 abans
de la Guerra en la
foto superior. Baix,
a Terol, tal com va
quedar en acabar el
conflicte armat.
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va costar 85.580 pts. Va ser desballestat el 1965.
La incorporació d’una segona planta va donar
personalitat a aquest cotxe motor CANZ. El número
11 va prestar el servei en les línies regulars de València
i Castelló. El 1944 se li va reparar la carrosseria per

a donar més altura en el segon pis. El febrer de 1965
passà a millor vida. Per decisió del consell es donà de
baixa la seua cèdula i passà als dipòsits de ferralla.
El número 11 va ser protagonista d’un episodi de la
Guerra Civil. El juliol de 1936 el féu servir la columna
que a Sagunt es denominava Hilario Fernández
Bujanda i, a Castelló, Casas Sala. D’acord amb la
recerca de La Vall d’Uixó Antiga, dos autobusos
d’Autos Vallduxense van viatjar cap al front de Terol.
L’11 era conduït per Bautista Miguel Arenós i el 12,
un GMC matrícula CS-2918, adquirit el 1933 per
27.197 pts, el conduïa Manuel Porcar Ferrer. El 24 de
juliol de 1936, un milicià va anar a casa d’aquest segon
conductor i se’l va emportar, donant a l’esposa l’única
explicació que havia d’anar amb un autobús a Castelló
a recollir uns guàrdies civils encarregats de sufocar
una revolta a la Pobla de Valverde.
Segons la reconstrucció dels fets publicada per
Nel·lo Navaro en el setmanari La Rodalia,6 «el día 25
6.-La Rodalia, gener-2011.
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Els dos conductors
d’Autos Vallduxense
protagonistes
involuntaris dels
fets de la Puebla
de Valverde. A
l’esquerra, Bautista
Miguel, conductor
del núm.11, i la seua
esposa Teresa Fas.
A la dreta, Manuel
Porcar, conductor
del núm. 12.
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de juliol de 1936, huit dies després d’iniciat el conflicte armat,
va eixir de la ciutat de Castelló de la Plana cap al front de Terol
la columna Casas Sala. Esta columna va rebre el seu nom del
diputat d’Izquierda Republicana per Castelló, Francisco Casas
Sala».
Entre els milicians voluntaris es trobaven trenta joves de la
Vall d’Uixó i a Sagunt es va incorporar un altre grup de guàrdies
civils. El 29 de juliol van arribar a la Pobla de Valverde. Ací
es va produir l’enfrontament. L’administrador de la columna,
Rodríguez de Murviedro, va explicar que en el sopar del dia
29 entre els guàrdies civils va notar que es tramava alguna
cosa. Va haver-hi un enfrontament entre milicians i guàrdies.
«El capitán fue a un autobús de dos pisos de la Compañía
Vallduxense, donde se unió a otros detenidos.» 7
José Antonio Porcar ens referia el testimoniatge de son
pare, Manuel Porcar, xòfer de l’altre autobús d’AVSA: «Mon
pare coneixia els guàrdies que portava. A la Pobla de Valverde
el capità va pujar a l’autobús conduït per mon pare i li va dir:
“Tu, al meu costat. Si em tire, et tires; si m’acatxe, t’acatxes amb
mi.” A la Pobla de Valverde mon pare va veure com la Guàrdia
Civil, en lloc d’anar a sufocar la rebel·lió, va matar els caps
republicans. Se’n van passar als nacionals i, a punta de pistola,
el van portar fins a Terol conduint l’autobús d’AVSA. Allí es va
quedar amb el cotxe. Va salvar la pell de miracle, perquè li va
caure un obús i el va sepultar de terra i pedres. Conservem la
fotografia de mon pare amb l’obús.»
Els guàrdies armats van tirotejar els ocupants dels
autobusos, excepte els xòfers. En aquells moments els xòfers
eren un bé escàs que s’havia de conservar. Gairebé ningú sabia
conduir. Van morir 72 milicians, alguns de la Vall d’Uixó. Van
ser enterrats en una fossa comuna al cementeri de la Pobla de
Valverde. Cada 30 de juliol, una rosa roja adorna aquest espai.
El diputat Casas Sala, que viatjava en l’autobús 11, va ser
detingut i traslladat a Terol. Després d’un judici de guerra
7.-Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil nº 3 - 1969
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sumaríssim va ser executat.
Segons el testimoniatge cinematogràfic de Filmoteca
Espanyola, Casas Sala i els soldats republicans isqueren de
Castelló però no tornaren mai, les tropes faccioses els afusellaren
a tots, llevat del conductor. Batiste Miguel Arenós va conduir
l’autobús fins a Terol. Posteriorment, els republicans el van
detindre i va estar pres a Sant Miquel dels Reis, a València, on
va passar dos anys a la presó.
El document cinematogràfic assenyala que l’autobús va
ser metrallat. La fotografia de l’inconfusible autobús número
11 de dos pisos d’AVSA mostra els impactes de les bales en la
carrosseria davant la plaça de bous de Terol.
L’autobús més nou de la companyia, el 14, un Mercedes
Benz valorat en 47.270 pts, adquirit el 1934, se’l van endur a
la Columna de Ferro. José Cumba ens va explicar que el van
transformar en camió, amb una gran plataforma per a transport
de tancs i material de guerra pesat. Son pare, Amadeo Cumba,
el va recuperar.
El número 7 se’l van emportar a Alcoi, on anà a rescatarlo l’empleat d’AVSA Amadeo Cumba. Aquest va ser el primer
autobús amb frens hidràulics i aire comprimit. El va carrossar,
com l’11, Carrosseria Moltó.
Autobusos per als refugiats
El juliol de 1938 el front de guerra es va fixar a Nules i a
les muntanyes que envolten la Vall d’Uixó. El poble va ser
sotmès a durs bombardejos de l’aviació alemanya. Els primers
tingueren lloc el 30 de maig i el 4 de juny. L’alcalde donà
l’ordre d’evacuar obligatòriament la ciutat, que, despoblada,
va propiciar nombrosos saquejos de cases. Els refugiats van
sortir principalment cap a les Valls del Camp de Morvedre
i cap a Xiva de Bunyol. Llavors es produí un assalt a la casa
de la família Segarra, que fou saquejada. La fàbrica va ser
desmantellada i gran part de la seua maquinària traslladada a
65

Ernest Nabàs

Investiga

l’Alcúdia de Crespins per a continuar la producció de guerra.
En aquestes evacuacions es van utilitzar tots els mitjans de
transport disponibles, des de motocarros fins a carros amb
cavalleries i els autobusos d’AVSA.
Entre els refugiats hi havia el mateix Ajuntament, que es va
instal·lar al número 18 del carrer Colom de València. L’exèrcit
de Franco entrà a la Vall sense cap oposició i trobà els carrers
totalment despoblats. No hi havia ni llum ni aigua i més de la
meitat dels edificis estava derrocas o afectats per les bombes i
els obusos de l’exèrcit franquista i de la Legio Còndor alemanya.
El responsable militar, Juan Calduch, va nomenar alcalde
Vicente Rebollar, que va cessar el setembre de 1940.

◄
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La societat Autos Vallduxense es va despertar, després
de la Guerra Civil, nua i tremolant. Entre aquelles
cendres de garaig, autobusos i persones, els dirigents
van mantindre l’ànim de tornar a ressuscitar-la i
prestar el servei de passatgers objecte de la seua
fundació, l’any 1921.
Al cap d’un mes d’acabada la Guerra Civil, el 8 de
maig de 1939, es posaren a la feina. Segons relata l’acta
de la societat:
«En la ciudad de Vall d’Uixó, el 8 de mayo de 1939,
se reunieron en el salón de actos del Ayuntamiento, bajo
la presidencia del alcalde, Vicente Rebollar Llorens, los
consejeros supervivientes del Consejo de Administración
de la Sociedad Anónima, “Autos Vallduxense”,
constituido el 18 de julio de 1936, con el objeto de
reintegrarse en sus respectivos cargos de que fueron
desposeídos por los representantes del Frente Popular
de la localidad y proseguir las
actividades que señalan los
Estatutos.»
Pocs dies després, el 17
de maig de 1939, es va seguir
idèntic procediment per a
recuperar la Cooperativa i
la Caixa Rural San Isidro.
Curiosament, el president i
el secretari de la Cooperativa
i Caixa Rural San Isidro
coincidien amb les persones
que ocupaven aquest càrrec
en AVSA: Fausto Borgoñón,
president, i secretari, Vicente
Porcar Ribelles.
Hom va constatar que
s’havien pogut recuperar
alguns automòbils, llibres i

◄
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Primera pàgina
de l’acta de la
sessió del consell
d’administració
celebrada el dia 8 de
maig de 1939, quan
feia trenta-vuit dies
que s’havia acabat
la Guerra Civil.
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documents de la societat, la qual cosa permetia reprendre la
marxa reglamentària de l’empresa. Aquell mateix dia s’autoritza
el president en funcions, Fausto Borgoñón, perquè «organice
con carácter provisional aquellos servicios de líneas y otros que
se puedan prestar». S’acorda de celebrar junta general, que es
convoca al local de Falange Espanyola Tradicionalista y de las
JONS, carrer de la Sèquia número 2, i actualitzar el registre de
la societat i d’accionistes.
Aquella primera sessió i les posteriors del consell i de la
primera junta general, celebrada el 8 de juny de 1936, foren
un testimoniatge de reconeixement i dolor per la mort del
president.
Com era preceptiu, tots els documents acaben amb l’afegitó
«Primer Año de la Victoria».
Junta general extraordinària (8 de juny de 1939)
La junta extraordinària fou convocada amb l’objecte de
cobrir la vacant ocorreguda en el consell d’administració per
la mort del seu president, Juan Bautista Nabàs. La presidència
interina l’exercia Fausto Borgoñón, vicepresident del consell. Es
reintegren els membres del consell vigent el 18 de juliol de 1936.
En la seua intervenció, Fausto Borgoñón «expresa su saludo a la
Sociedad en esta primera asamblea constituida después de las
vicisitudes y zozobras que la dominación anarco-marxista nos
ha hecho pasar y que tan funestas consecuencias ha tenido para
la compañía. A la destrucción de una buena parte de los bienes
materiales de la sociedad hay que añadir el mal irreparable
ocasionado en la persona del presidente Juan Bautista Nabàs
Ribelles, vilmente asesinado y cuya muerto nos obliga bien a
pesar nuestro a celebrar esta asamblea para proveer su vacante.
Antes de proceder a la votación propongo que en justo
homenaje y debido a su memoria sea nombrado Presidente
de Honor de la sociedad anónima “Autos Vallduxense”, a Juan
Bautista Nabás Ribelles y se acuerde colocar su retrato en lugar
preferente del despacho de la Dirección para que su imagen
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avive nuestro recuerdo y nos sirva de acicate en la labor
a desarrollar prosiguiendo sus iniciativas». Segons
consta en l’acta, «con visibles muestras de emoción se
adhieren a la propuesta el señor secretario y así todos
los presentes quedando aprobada por unanimidad».
La junta nomenà conseller Manuel Adrián Garcia i
president, Ernesto Nabàs Ribelles. Les dues propostes
van ser aprovades «por aclamación».
En la seua intervenció d’acceptació, el nou president
va assenyalar: «Lamento que las circunstancias me
hayan acarreado tener que aceptar, contra mi voluntad,
el cargo que con tanto celo y actividad desempeñó
mi hermano. Yo no obstante mis buenos deseos de
honrarle imitándole, temo no poder continuar su
obra por falta de salud.» Convida tothom a col·laborar
per a continuar la bona marxa de la societat.
Fausto Borgoñón manifesta que el sentiment
expressat per la junta es trasllada a la vídua, Elvira
Garcia, i proposa de concedir-li
un passatge gratuït en els cotxes de
l’empresa i que el consell li faça una
visita.
La junta general del 16 de juny
de 1939 va ser la primera presidida
per Ernesto Nabàs Ribelles. Hi van
acudir representades 563 accions.
Curiosament, en les actes, com a lloc
de la reunió apareix el carrer de la
Sèquia número 2, i no es diu en cap
moment que s’haguera celebrat a la
seu de la Falange, com s’havia acordat
en presència de l’alcalde, Vicente
Rebollar Llorens.
Es va aprovar la sol·licitud d’un
crèdit de 10.000 pts al Banc Central de
Castelló per a l’adquisició de vehicles.
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d’Autos Vallduxense
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la junta general
extraordinària del
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En la reunió el consell d’administració del 9 de juny, s’acordà
que el president i secretari «realicen cuantos trabajos sean
necesarios para recuperar la sociedad, de derecho, restituyendo
su verdadero nombre “Autos Vallduxense, S.A.”, como así
mismo los vehículos, inmuebles todos cuantos efectos y bienes
propiedad de la misma fueron requisados o robados durante el
dominio marxista».
Per tal de recuperar la normalitat de funcionament, es van
agilitar els treballs de reparació de l’edifici del Garaig i dels
vehicles, disposant d’una quantitat de 3.000 pts. José Cumba,
que havia viscut amb la seua família al mateix edifici, recorda
que tot el Garaig estava ple d’enderrocs; la seua família va
desenrunar i endreçar el local. Son pare, com que era mecànic i
xòfer, va ser comissionat per l’empresa per a rescatar els vehicles
que estaven dispersos per tot el país. Va recollir els autobusos i
els va engegar. Coses de la guerra, a son pare el van acomiadar
i muntà un taller al mateix carrer Benigafull i en aquest taller
es van desballestar molts autobusos d’AVSA i es van reparar
alguns motors.
Es procedí a la rehabilitació dels títols «que se reclamen
como perdidos por sus legítimos poseedores». El 8 de juliol de
1940 s’expenen títols duplicats de les accions reclamades pels
propietaris que les havien extraviades durant la guerra.
Es van fixar els sous en 13 pts diàries per al mecànic, 10,50
pts per als xofers, 8 pts per als cobradors i 5 pts per a l’aprenent.
El 9 de febrer de 1939 es publicà la Llei de Responsabilitats
Polítiques. L’aplicació de la llei suposava un procés sumaríssim.
Hom acordà «investigar la actuación del personal que tenía la
empresa a su servicio el iniciarse nuestro Glorioso Alzamiento
Nacional exigiendo de los interesados las declaraciones juradas
que preceptúan las disposiciones vigentes para proceder de
acuerdo con ellas a la depuración de dicho personal».
Foren depurats, deixant-los sense ocupació i sou: Amadeo
Cumba Giménez, mecànic, Emilio Fenollosa Peirats, xòfer,
Vicente Serrano Nebot, cobrador, Pascual Gregori Tur,

cobrador, i Amadeo Cumba Barrera, aprenent.
S’hi reincorporaren Salvador Rebollar París, xòfer, Manuel
Porcar Ferrer, xòfer, Bautista Miguel Arenós, xòfer, Gabriel
Cortés Ibáñez, xòfer, Paulino Mingarro Roig, cobrador,
Manuel Escuder Talamantes, cobrador, Enrique Segarra Arnau,
cobrador, Enrique Aledón, xòfer, Manuel Orenga Ferreres,
xòfer, Miguel Nogueras Català i Gonzalo Abrio Gómez, cap de
serveis.
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El maquis
Els serveis de la línia Castelló-La Vall d’Uixó-Viver, durant
els anys 1944-1947, portaven una vigilància de la Guàrdia
Civil. La parella de guàrdies anava en els dos primers seients, al
costat del conductor. Era una mesura de seguretat atès que en
aquells anys a les zones de l’interior de la província actuaven els
maquis. No consta que es tingués cap contratemps, com sí que
n’hi hagué a la zona dels Ports.
El 12 de gener de 1941, als 80 anys, va morir Silvestre Segarra
Aragó, impulsor d’AVSA el 1921.
El 1942, per Nadal, l’empresa de calçats Segarra ja va repartir
unes estrenes, conegudes popularment com “la bossa”. La
primera “bossa” consistí en 1 kg de figues, 500 gr de cacauets,
300 gr de llonganisses, 100 gr de galetes, 250 gr de torró i una
paga extra.
L’octubre de 1943 arribà una ordre del Ministeri de Treball
que demanava «la formación de un censo de obreros cesantes
o represaliados durante la dominación marxista para que
se informe a la Delegación Provincial del Trabajo de los
correspondientes a esta Empresa».
Una altra conseqüència de la Guerra Civil va ser la decisió
del Consell, el 1943, de «celebrar la fiesta del próximo 18 de
julio gratificando a cada uno de los empleados con 25 pesetas
y reuniéndose a comer todos, consejeros y productores con
el fin de conmemorar su significado y renovar los lazos de
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franca camaradería». Aquesta data el 1945 ja es va denominar
de «exaltación del trabajo» i es va declarar festiva, amb què se
suspenia el servei d’autobusos.
Amb data 9 de juliol de 1943, és contractat Vicente Moya
Porcar al servei de l’empresa com a auxiliar de secretaria, amb
el sou mensual de 240 pts. Fou una persona important en la
gestió de la societat després de la defunció del secretari Vicente
Porcar.
El 9 de setembre s’obté un crèdit del Banc Central de Castelló
per un import de 85.000 pts, que és avalat amb els béns dels
consellers.
Es compren dos camions usats —l’un de marca GMC i
l’altre un Cheverolet— per a carrossar-los. S’adquireixen dos
xassissos automòbil de la Ford.
Recuperació material i personal
Quan es reinicia l’activitat, el 1940, la plantilla d’Autos
Vallduxense la formaven: Salvador Rebollar, xòfer, Enrique
Aledón, xòfer, Manuel Porcar Ferrer, xòfer, Bautista Miguel
Arenós, xòfer, Gabriel Cortés Ibáñez, xòfer, Manuel Orenga,
xòfer, Vicente Recatalà Romero, xòfer, Paulino Mingarro,
cobrador, Manuel Escuder Talamantes, cobrador, Enrique
Segarra Arnau, cobrador, i Miguel Nogueras, cobrador.
L’empresa hagué de realitzar una tasca important en la
recuperació de material i immobles. Hi ha una carta atestant la
confiscació d’autobusos per part del Front Popular.
El diari de la societat detalla les actuacions realitzades. El
1940:
L’autobús 1 està al Garaig preparat per a revisar. «Se
ha repasado la instalación eléctrica y limpieza del motor
poniéndose en marcha por Fernando Rebollar y Recatalá. El 9
de agosto se pone circulación.»
L’autobús 2, l’1 d’agost està destrossat al solar.
L’autobús 5, l’1 d’agost es posa en servei en la línia de Xèrica.
L’autobús 7, l’1 d’agost ix del Garaig, empès pel 15, per a fer
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servei al baixador de Nules.
L’autobús 9, l’1 d’agost de 1940 realitza dos serveis
al baixador. Tenia trencament de pinyó. El 1941 se li
instal·la el servei de gasogen.
L’autobús 11, l’1 d’agost ix de servei a València i
Castelló. Fre dèbil. Neteja del filtre d’oli. El camió
Cheverolet ha d’anar a la Llosa a remolcar-lo.
L’autobús 12, en reparació al taller central. Xassís
incomplet.
El 13 necessita la reparació del motor, trencament
de vàlvula i trencament de palier.
L’autoòmnibus 14, el 31 d’agost de 1940 ix a proves.
L’autobús 15, l’1 d’agost està en garaig. Té el motor
i la caixa de canvi en reparació.
El 16, recentment adquirit amb un xassís nou, està
carrossant-se al taller J. Montó, igual que el 17.
El xassís Hispano-Suiza està al garaig, amb el motor
desmuntat i el diferencial incomplet.
El maig de 1940 s’autoritza el secretari, Vicente
Porcar, per a recuperar l’autoòmnibus núm. 12, que
es trobava a Sant Sebastià. El 1946 es pogué optar a
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un vehicle turisme marca Fiat, perdut en la guerra, ja que el
contingent d’importacions era molt reduït.
Durant els anys 1940 i 1942 els informes bancaris dirien,
en relació a la societat Autos Vallduxense S.A.: «Capital unas
500.000 pesetas. Desde su fundación, ha observado una buena
marcha. Su consejo de Administración ha estado siempre
compuesto por personas solventes y de buena moralidad, así
como de buena situación económica. Capital en fincas 100.000
pesetas, en coches 300.000 y en efectivo 50.0000 pesetas.
Crédito muy bueno. Moralidad y antecedentes muy buenos.
Importancia mucha. Prospera.»
L’informe bancari està datat el 22 de maig de 1942.
Es recupera la normalitat
La celebració de la junta general, l’11 de febrer de 1940,
entrà en la línia de la normalitat de la societat després de les
vicissituds de guerra i postguerra. La renovació del consell es
realitzà mitjançant sorteig. Corresponia eixir a Ernesto Nabàs,
Ismael Llopis i Manuel Adrián, els quals foren reelegits per al
bienni 1940-42. S’aprovaren els comptes, s’acordà de sol·licitar
una línia a Soneja per Fondeguilla i s’autoritzà a fer operacions
de crèdit.
El maig de 1940 els consellers Emilio Bernús, Ismael Llopis
i Vicente Porcar redactaren un reglament de règim de treball.
A final de 1940 es va sol·licitar l’increment de serveis i
l’augment del preu dels bitllets.
Aquell primer any de postguerra s’acordà de repartir un
dividend del 3% del capital nominal.
El març de 1941 s’incrementaren substancialment els salaris
dels treballadors i es va subscriure una assegurança col·lectiva
del personal amb l’empresa L’Equitativa i una assegurança
d’incendis amb la companyia d’assegurances Bilbao. Se signà
una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers amb
L’Equitativa. Es procedí també, en categories i retribucions, a
adequar el personal a la reglamentació del Ministeri de Treball.
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El 1941 es compra un assortidor de gasolina per
3.500 pts i s’instal·la a l’entrada del Garaig.
S’acatà el “suggeriment” de contribuir amb 500 pts
a la subscripció oberta per a construir la caserna de
Sant Francesc a Castelló. També es va contribuir amb
200 pts a la «suscripción pro-aguinaldo de la División
Azul».
Restriccions de pneumàtics i gasoil. Ús de carbó
L’agost de 1941 hom dotà de gasogen marca
Autóforo els cotxes 9, 15, 16 i 17, amb un preu de 6.000
pts cadascun. El gasogen funcionava amb carbó, que
assecava els pistons i les bieles. Per a emmagatzemar
el carbó es va llogar una casa al carrer de Sant Josep de
la Vall d’Uixó. L’any següent es va instal·lar l’aparell de
gasogen en els autobusos números 1, 5 i 13.
El 8 de febrer de 1943 es va contractar amb Juan
Bonet Carbó, de Villores, el subministrament de
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60.000 kg de carbó vegetal per a combustible dels motors a
gasogen.
Juan Mirall, mecànic extern, fa serveis amb el camió a
Xóvar a fi de portar carbó per als gasògens. El 25 de setembre
de 1941 viatja a Castelló amb el núm. 15 perquè a casa Prades
li instal·len el gasogen. El desmunta per a acoblar-li el gasogen.
José Antonio Porcar recorda que son pare, el xòfer Manuel
Porcar Segarra, s’alçava tres hores abans de l’eixida de l’autobús
per a encendre la caldera del carbó que produïa el gasogen.
La normativa estatal de suprimir les línies que presten servei
paral·lel al ferrocarril per a restringir el consum de carburants
obliga la societat a establir serveis a les estacions de ferrocarril
de Nules, Moncofa, Xilxes i Algar, d’acord amb la quota de
carburant.
Segons les actes, el 1944 es van restringir els serveis a ViverCastelló a tres dies per setmana «mientras persista la nueva
reducción que se ha efectuado del cupo de carburante». El
1946 continuava l’escassetat i s’hagueren de reduir serveis
«dado el mal estado de las cubiertas de neumáticos que se
poseen provenientes de restos de la II Guerra Mundial».
Els problemes de proveïment de combustible continuen.
L’any 1948 no es fa el servei de correu a l’estació de Nules: el
govern no ha assignat contingent de carburant i cal demorar-lo
fins a la concessió de la quota necessària.
L’escassetat de material obliga l’empresa a fer compres d’un
motor, una carrosseria, un xassís i les peces menors de cada
vehicle fins ben entrats els anys quaranta. Per exemple, el 1949
es desmunta la carrosseria del 16 per a allargar-la, reparar-la
i acoblar-la sobre el xassís de l’òmnibus 7 als tallers Ramos de
Castelló.
El mateix problema es tingué amb els pneumàtics. Ens
recordava José Cumba, els pneumàtics vells eren superposats
als nous i enroscats amb caragols a fi que duraren més i
tingueren major consistència.
En aquells anys de postguerra, la realitat econòmica
del poble pivotava sobre l’agricultura, els tallers familiars
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d’espardenyeria i sobretot la fàbrica Segarra, que,
durant els anys quaranta i cinquanta, va viure els seus
anys daurats de creixement i expansió. Segarra tenia
mil treballadors el 1939 i cresqué constantment fins
als 4.543 operaris, que va aconseguir el 1959. A la
Vall d´Uixó hi van arribar, entre 1950 i 1970, un total
de 8.540 immigrants, la qual cosa suposà duplicar la
població. La Vall vivia a “colp de pito”, referència a la
sirena que anunciava l’entrada i l’eixida dels milers de
treballadors. La riuada humana des del Centre fins a la
fàbrica era un espectacle, que es mostrava als turistes.
L’any 1942, la junta general, celebrada el 25 de
gener, acordà el repartiment de dividend dels anys 41
i 42 per un import de 3.000 i 6.000 pts respectivament.
Els consellers van ser reelegits.
El 19 de maig de 1942, davant el notari José García
Gil, es procedí a una reconstitució, refundant les tres
escriptures estatutàries de la societat
en una de sola que substituïa els
originals, desapareguts, i permetia
en tot moment acreditar l’existència
legal de la companyia.
Es van restablint les línies. La
de Viver-Castelló va començar el
primer de juliol de 1942. Va ser el
primer any que, per Nadal, es va
gratificar el personal de l’empresa
«con un mes de paga extra o media
según estén o no todo el año al
servicio de la misma».
La Junta General de 1943,
celebrada el 31 gener, ja tingué lloc
en el local del Garaig rehabilitat.
S’assenyala com a estació de
parada i eixida dels autobusos a
València el garatge de la Hispano
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Fuente En Segures del carrer Xàtiva, números 4 i 6.
El 1944 es va repartir un dividend del 6% de capital.
La junta general de 1945 renova el consell: cessen Fausto
Borgoñón i Emilio Bernús i entren a substituir-los Arcadio
García París i Ricardo Portalés Bel.
La imbricació d’AVSA amb la societat de la Vall d’Uixó ha
sigut constant. Per exemple, al juliol de 1944, el camió de la
societat va anar a València a recollir la imatge nova de la Mare de
Déu de l’Assumpció per a la parròquia. Va ser un esdeveniment
social que va culminar en una festa i un recorregut de la imatge
en processó. Per a traslladar la imatge es féu servir un cotxe
descobert d’Amadeo Cumba i el va conduir el seu jove fill, José
Cumba, com testimonien diverses fotografies.

◄
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La col·locació de la bandera roja a la façana del Reichtag de
Berlín i l’explosió de les bombes atòmiques que obliguen el
Japó a capitular són fites que fixen el final de la Segona Guerra
Mundial. Dins el règim franquista, Espanya començà uns
canvis que, a escala de l’empresa, anaren apuntant cap a la
normalitat de l’activitat econòmica d’una empresa de serveis
i concessionària de línies de transport de viatgers per part de
l’Estat.
El 1946 fou l’any d’inici de la normalitat empresarial. Els
trenta anys de presidència d’Ernesto Nabàs Ribelles (19391969), envoltat d’un nucli de consellers que, amb petits canvis,
sempre van acompanyar la direcció, marcaren una manera
de fer empresa. Va ser una època que va viure la màxima
esplendor en la seua expansió però també va conèixer els
indicis que marcaran els anys futurs, en els quals el transport
de viatgers per carretera en línies curtes i vinculades als pobles
de l’interior de la província comencen a ser deficitàries. Però
són també anys d’adquisició d’altres empreses de transports
situades a la zona costanera.
Les restriccions de gasolina obliguen encara a limitar les
expedicions. La situació econòmica, que no s’enlaira fins ben
entrat el segle XX, impedia que les famílies tingueren vehicles
propis, amb què l’ús del transport públic s’incrementava. Això
permeté dues dècades de major expansió i esplendor d’Autos
Vallduxense.
La societat va crear un llibre de registre d’accionistes. Cada
vegada que s’abonava un dividend, els accionistes passaven a la
seu social d’AVSA a cobrar i signaven en el llibre de registre les
quantitats percebudes d’acord amb el nombre d’accions.
En la junta general de 1946, celebrada el 27 gener, en el
debat sobre la renovació del consell, a Ernesto Nabàs Ribelles,
estatutàriament, li corresponia cessar. Li proposaren la
reelecció i, finalment, «tras vencer su resistencia manifiesta», van
aconseguir que acceptés. Van cessar els consellers Ismael Llopis
i Manuel Adrián García, que foren substituïts per Juan Porcar
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Transports, que establia les categories laborals i les percepcions
fixes dels treballadors. Es van establir les següents categories
i retribucions mensuals base: cap de secció: 1.050 pts; cap
d’estació: 840 pts; mestre segon de taller: 840 pts; conductor:
570 pts; cobrador: 450 pts; porter auxiliar: 390 pts.
Segons consta en el llibre de comptabilitat, el total recaptat
per bitllets de passatgers i per mercaderies transportades va ser
el següent:
1940 – Recaptades 29.322 pts
1941 – Recaptades 46.070 pts
1942 – Recaptades 40.136 pts
1943 – Recaptades 38.958 pts
1944 – Recaptades 50.558 pts
1945 – Recaptades 54.488 pts
1946 – Recaptades 59.220 pts
1947 – Recaptades 68.096 pts

La societat va
crear un llibre de
registre d’accionistes.
Cada vegada
que s’abonava
un dividend, els
accionistes passaven
a la seu social
d’AVSA a cobrar i
signaven en el llibre
de registre.

Arnau i José María Adrián García. Es va repartir un
dividend del 6 %.
D’acord amb les directrius superiors, es van
confeccionar uniformes per a tot el personal de
servei en els autobusos. Consistien en una guerrera o
sahariana de gerga blava i al cap un quepis.
La junta general de 1947 se celebrà el 26 de gener.
Es va repartir un dividend del 6%. Es van renovar els
consellers cessants.
Des del 2 d’octubre d’aquell any, s’imposà el
Reglament Nacional de Treball en les Empreses de
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Els proveïdors de la societat van canviant amb el temps.
En el diari d’incidències apareixen, per exemple, en 1955:
Abelló, Betoret, C. Cervera. J. Cumba, Cofisa, Ballestas Julton,
Radiadores Ordóñez, Garaje Castellón, Gestoría Beltrán.
Servicios Diesel. En 1967 estan: Ballestas Grisel, Garaje
Castellon, José Michavila, Radiadores Ordóñez o Rafael
Montañana.
Els proveïdors més importants en 1977 són: Estación de
Servicios Ripoll, Estación de Servicios Ferrer, Estación de
Servicios García Sanchis, Autos Carrocería Riu, José Peñaroja
Nebot, Recauchutados Diago, Manuel Debón, Ballestas Julton,
Ballestas Grisel, Frenos Sagunto, Automóviles Michavila,
Servicios Técnicos Diesel, Seica i Hermanos Sorribes.
El consell acorda delegar en el secretari la representació de
la societat quan el president no puga acudir. Vicente Porcar
Ribelles assumeix així de fet poders de gerent. La modificació
dels estatuts produïda pocs mesos després, al gener de 1949,
85

Ernest Nabàs

Un segle d’Autos Vallduxense

Investiga

oficialitza aquesta delegació de poders en el secretari, a qui
es dóna capacitat de representar la societat en tots els actes
que calga «pudiendo otorgar poderes a otra persona de cuya
gestión responderá el presidente».
Se signa un préstec personal de Fausto Borgoñón a la
societat per un import de 50.000 pts al 4% i venciment a cent
vuitanta dies. El préstec es va retornar als tres mesos pel saldo
favorable en caixa.
Al setembre s’acorda amb l’Administració i amb Correus de
fer el servei de correus des de la Vall d’Uixó fins a València i
l’arribada dels trens correu que vénen a Nules des de Barcelona.
La junta general de 1949, celebrada el 30 gener, introdueix
una curiosa modificació dels estatuts. L’article 23 diu: «Para
pertenecer al Consejo es imprescindible depositar en la caja
de la sociedad, durante el tiempo que haya que desempeñar el
cargo, un número de acciones que representen cuando menos
quince mil pesetas del capital desembolsado». En la modificació
es fixen les normes per a l’ampliación de capital: «Será dividido
el aumento en acciones de igual valor las que se ofrecerán en
suscripción preferente entre los accionistas mediante uno o
más prorrateos».
La junta general va acordar:
«Se aumenta el capital social en un millón de pesetas
nominales, mediante la creación y emisión de mil acciones de
mil pesetas nominales cada una al portador 2ª serie con derecho
a suscribirlas los tenedores de las acciones primitivas de cien
pesetas, en parte proporcional al número que de estas poseyere,
practicando para ello cuantos prorrateos fuesen necesarios
para cubrirlas y autorizando al Consejo de Administración
para efectuar dichos prorrateos, distribuir residuos en caso de
que los hubiese.
»Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos que las
antiguas, participando de los beneficios sociales en proporción
a los desembolsos efectuados y fechas de los mismos.»
El capital social és d’un milió cent mil pessetes; cent mil
pessetes són l’aportació inicial, representat per mil títols de cent
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pessetes, mentre que el milió correspon a l’ampliació,
representat per mil títols de mil pessetes.
A l’ampliació de capital en primera convocatòria
van quedar sense subscriure 32 de les mil accions, per
la qual cosa el Consell va acordar una segona prorrata
donant prioritat als qui ja havien subscrit l’ampliació.
Es va fer un sorteig per a accedir a aquesta ampliació
en prorrateig.
El 1949 es fan obres de millora de l’edifici del Garaig,
amb la construcció d’una torreta sobre el xamfrà. Es
contracta l’obra amb Manuel Zorrilla.
Per al transport, en aquella dècada, la Vall d’Uixó
tenia un taxi públic, el del Xicote, cotxe matrícula
V-8167.
Tan sols els germans Herrero feien el transport
ordinari de mercaderies, sobretot fins a Castelló.
El benefici de l’exercici de 1949 fou de 110.529 pts. Es
va repartir un dividend de 87.707 pts. El 1950 s’adquirí
un autobús usat, motor Magirus i un xassís Sedon.
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El 27 de novembre de 1950 es mor a la mateixa
empresa, a conseqüència d’un infart, Vicente Porcar
Ribelles, secretari d’AVSA des de la seua fundació.
És substituït provisionalment en el càrrec per Fausto
Borgoñón García. Es reestructura l’administració:
Vicente Moya Porcar ascendeix a comptable i
l’empresa contracta Vicente Porcar Tur, fill de Vicente
Porcar Ribelles, com a auxiliar administratiu.
En la junta general celebrada el 25 febrer de 1951
s’acorda un augment de capital. S’augmenta el capital
social en 2.000.000 pts i idèntiques condicions que
l’augment efectuat el 1948. L’augment es produeix
per a eixugar el crèdit bancari avalat pels consellers,
adquirir un local per a instal·lar el taller i adquirir tres
nous autobusos carrossats Pegaso. Els dos milions de
pessetes són subscrits íntegrament pels accionistes
de la primera sèrie. Com a conseqüència d’aquest
augment, el capital social ascendeix a 3.100.000 pts.
Es reparteix dividend de 140.458 pts.
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Comencen els treballs de reparació de carrosseries al mateix
taller de l’empresa i es contracta Luis Solsona Lledó perquè es
faça càrrec d’aquesta feina.
La junta general d’accionistes del 1952 té lloc el dia 22 de
març. Es reparteix un dividend de 108.793 pts.
S’adquireix un xassís Leyland, que es carrossa a Talleres
Ramos, i un xassís Pegaso a la casa Seica, per un import de
540.000 pts.
El 1953 s’adquirí una parcel·la de fanecada i mitjana a la
partida Molí d’Oli de la Vall d’Uixó, a l’avinguda Cor de Jesús.
S’hi va edificar la nova estació d’autobusos i s’hi va traslladar
la seu social. La façana la va fer el 1957 Bautista Giménez per
un import de 32.926 pts. La construcció d’aquesta nova estació
d’autobusos va començar el 1974.
El 1953 s’adaptaren els estatuts a la Llei de Societats
Anònimes. Es va morir el vicepresident, Arcadio García París,
i el va substituir interinament Juan Bautista Nabàs García.
El benefici de l’exercici de 1953 va ser de 384.367 pts i es
repartiren 206.416 pts en dividends, que suposaven un 6% del
capital nominal.
S’adquirí a Saica un Pegaso dièsel per un import de
593.232,50 pts, que va carrossar Talleres Ramos per 210.000
pts.
En l’exercici de 1954 hi hagué un increment de recaptació en
tots els serveis, que en total ascendí a 714.327 pts, la qual cosa
suposà un benefici net de 628.711 pts. Es repartí un dividend de
271.478 pts: «Se da a los accionistas una nota de optimismo en
cuanto a las cifras logradas de recaudación y beneficios, lo que
además de definir como acertadas las inversiones realizadas en
ejercicios anteriores nos mueve a pensar en nuevas inversiones,
necesarias para poder equipar nuestros servicios con material
suficiente en cantidad y calidad.»
S’adquiriren un Pegaso i un Leyland (578.000 pts).
El 12 de març de 1955, es publicà en el BOE la concessió de
la línia La Vall d’Uixó-Platja de Moncofa, que va començar a
fer servei regular el 15 de juliol del mateix any.
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Es va iniciar el transport substituint el tramvia des de la
Pobla de Farnals a València.
El 1955 hi va haver un descens percentual de la recaptació
per billetatge, atribuïda pel consell a l’increment de serveis de
Renfe paral·lels a les concessions de la societat. Coincidí amb
l’increment de la despesa respecte a l’any 1954, bàsicament en
amortització de capital, inversió d’autobusos i materials de
consum.
Es va repartir un dividend de 104.754 pts, que suposaven el
3,10 % del capital accionarial.
Ampliació de capital d’1.500.000 pts a executar en tres o
més vegades. Es van subscriure 977 accions i les 23 accions
que faltaven per a completar les 1.000 es van sortejar entre els
accionistes.
En reiterades juntes generals, alguns accionistes reclamaven
gaudir dels serveis d’autobús gratuïtament. El consell sempre
denegava aquesta petició adduint raons operatives i legals. Per
exemple, l’obligatorietat que tots els passatgers tinguen coberta
l’assegurança de viatgers. En la junta de 1956 s’arbitrà una
fórmula: es va facilitar a cada accionista un talonari de vals de 5
km per cada 100 pts de capital. Aquests vals es descanviaven pel
bitllet corresponent en cada viatge. Amb aquest bitllet gratuït
s’abonaven les assegurances obligatòries d’accidents. S’advertia,
però: «La posesión del carnet de accionista no da derecho al
accionista a ninguna preferencia entre el resto del público para
la obtención del billete ni para la asignación de asiento en el
coche.»
En la junta general de 1956, Emilio Bernús «ruega al
Consejo, se mejoren las condiciones del salón de Juntas con la
decoración necesaria y colocando en la presidencia los retratos
de Juan Bautista Nabàs Ribelles y Vicente Porcar Ribelles,
artífices históricos de la prosperidad de la empresa». Acceptat
el suggeriment, el president manifesta que «el Consejo siente
como propias las palabras del señor Bernús y en cuanto al ornato
del salón de juntas y oficinas de la Sociedad, no se ha dedicado

atención hasta el momento a estos asuntos por considerarlos
secundarios bajo el espíritu general de parquedad con que ha
actuado siempre el Consejo en lo referente a estos temas».
El 1956 es procedí a reordenar els llocs de treball d’acord a
la reglamentació dels transports per carretera. Això va suposar
l’increment de salaris i de les quotes a la Seguretat Social. En
total, les despeses van pujar en 350.000 pts anuals. L’empresa
acordà de sol·licitar també un increment de les tarifes de totes
les línies en un percentatge del 25 o 30 %.
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Multes i telèfons
L’any 1956 es van pagar 444 pts en multes i, en telèfon,
3.925 pts. Dotze anys més tard, el 1966, es van pagar 70.207
pts en multes i 15.934 pts en telèfon. Mentre que l’any següent,
1969, la quantitat pagada per multes va ser de 29.396 pts i la de
telèfon, 26.008. El 1975 les multes van ascendir a 75.756 pts i
les despeses de telèfon a 77.454 pts. El 1975 es van pagar 75.756
pts per multes i 77.454 pts de despeses de telèfon.
L’any 1985 es van pagar 201.400 pts de multes i 932.489 pts
de despesa de telèfon.
El 1956 es van pagar 3.045 pts en contribució urbana i
rústica. En concepte de llicència per les línies de Castelló, es
van pagar 177.331 pts i, per les de València, 172.555 pts. La
recaptació per aquesta línia de València va ascendir a 1.540.902
pts i per la de Castelló es van recaptar en bitllets 1.073.472 pts.
En la de Sogorb, 538.468 pts i en la de Viver, 189.336 pts.
El 1957 s’adquirí un xassís Pegaso, per un import de 854.174 pts.
El 1958 s’adquirí un xassís Pegaso de tipus Barajas a José
Michavila per 875.000 pts.
A petició de l’alcalde de Nules, per a satisfer les peticions
dels usuaris que no tenien plaça en l’autobús que baixava de la
Vall d’Uixó, es van reforçar els serveis els dies laborals.
El benefici de 1958 va ser de 915.488 pts.
En la junta general del 18 abril 1959, es ressalta l’increment
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permanent d’usuaris dels nostres serveis, que obliga a ampliar
les eixides i duplicar serveis, comprar nous autobusos i
millorar-los. Aquest increment és degut en part a l’augment
constant de la població de la Vall d’Uixó i a l’increment general
del nivell de vida. Això obliga a augmentar el capital per a fer
front a les noves adquisicions de vehicles per la xifra de dos
milions de pessetes. L’increment de viatgers durant les dècades
dels cinquanta i seixanta va motivar un augment escandalós de
multes de trànsit per portar viatgers drets en els autobusos. La
junta general de 1965 va abordar el tema i va oferir la solució
d’incrementar les línies i no duplicar els serveis, perquè els
autobusos feien massa quilòmetres buits.
En la mateixa junta, el president comunicà la defunció, el
23 de febrer de 1959, de l’Il·lustríssim Senyor Vicente Sanchis
Tarazona, enginyer d’Obres Públiques i vinculat a la Vall d’Uixo
per llaços familiars i afectius. Ell va construir, al carrer que
porta el seu nom, el palau denominat dels Marquesos de Vivel,
que eren Rosario Sanchis Creixach, filla de Vicente Sanchis, i
el seu marit, José Martínez Agulló. Avui aquest palau, on es va
instal·lar un centre cultural, és propietat de la Fundació Caixa
Castelló i el gestiona l’Ajuntament. Vicente Sanchis Tarazona,
com a enginyer del Ministeri d’Obres Públiques, va prestar
una col·laboració inestimable entre AVSA i l’Administració de
l’Estat. El president va ressaltar la vinculació amb la societat
des del primer moment de la seua creació. Per la seua banda,
l’accionista Abilio Miralles Prats va manifestar l’afecte que
Vicente Sanchis Tarazona tenia per l’empresa. Va proposar que
fóra nomenat soci predilecte i que se’n perpetués la memòria
amb la col·locació d’un retrat o efígie en les dependències de la
societat.
El beneficis de l’exercici de 1959 van ser de 895.332 pts. Es
repartí un dividend de 841.540 pts. S’adquiriren dos xassissos
Monotral-Pegaso per un import de 903.249 pts.
El 1961 es va acordar un augment de capital de 2.500.0000
pts i un altre discrecional de la mateixa quantitat, que es va fer

efectiu dins el termini i en la forma escaient. S’adquiriren dos
autobusos Pegaso Vibratos ja carrossats.
La junta va recomanar, si era possible, de no dur viatgers
drets.
Es va adquirir la línia de Begís-Estació de Xèrica.
L’empresa ha estat treballant permanentment amb operacions
de crèdit per a fer front a les inversions de nou material el cost
del qual és molt elevat, sobretot els autobusos nous. El Banc
de València, el Banc Español de Crèdit i la Caixa Rural Sant
Isidre foren les primeres entitats amb què es va operar. També
s’ha acudit als crèdits personals dels membres del consell i dels
treballadors.
En aquests anys, ser conseller d’Autos Vallduxense suposava
un reconeixement social. Així ho féu constar Leopoldo
Peñarroja Castelló en la junta general del 1962, quan va
demanar la renovació del consell tot recordant «la buena
administración apreciada en todos los actos sociales lo que
prestigia a los señores que tienen la responsabilidad ante la
Junta General». Aquest «prestigi» es va traslladar a la societat
local i van començar alguns moviments d’adquisició d’accions
de persones anteriorment no vinculades a l’empresa i que
podríem considerar com sectors econòmics emergents a la Vall
d’Uixó que volien aquest «prestigi social».
En aquest 1961 s’acusaren les dificultats de trobar personal
qualificat per a treballar en l’empresa. Es feren contractes
temporals per tres mesos.
L’any 1962 hi hagué pressions polítiques per a donar servei a
Xóvar. En el transcurs de la vida de la societat ha sigut freqüent
que els alcaldes dels pobles s’interessaren per donar un servei
més freqüent als seus veïns. Però van ser les autoritats de Xóvar,
localitat fora del traçat principal de la carretera de la Vall
d’Uixó a Sogorb, les més persistents. El 1962, el governador
civil de Castelló es va interessar vivament perquè la línia de
Sogorb-Castelló entrés a la localitat de Xóvar. El 24 de maig hi
va haver una reunió extraordinària del consell. Van estudiar
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els antecedents i les repetides peticions en aquest sentit. El
consell valorà que la línia tenia l’objectiu d’unir la comarca
del Palància amb la Plana de manera ràpida i que, entrant a
Xóvar, es produiria un retard important que malmetria aquella
qualitat. Es va denegar la petició del senyor governador. El
consell proposa una altra solució: posar en servei un auto o
un carruatge per a traslladar els possibles passatgers fins a la
carretera principal, on enllaçarien amb els autobusos de la línia.
Aquesta petició es repeteix periòdicament, buscant Xóvar un
padrí instal·lat en altes esferes de l’administració.
El 1962 s’augmentà el nombre d’expedicions a Castelló i a
València perquè l’excés de viatgers en moltes obligava a doblar
el servei.
S’adquiriren dos nous Pegaso a Michavila.
Per requeriment judicial, calgué deixar l’estació d’autobusos
del carrer Xàtiva de València, amb el perjudici que això
produiria a l’empresa i als passatgers. Es va buscar solució
amb els altres transportistes i l’Ajuntament. Es pretenia un
lloc cèntric que deixara els passatgers a l’àrea comercial de la
ciutat. Per a resoldre el problema creat amb aquest tancament,
es va llogar una planta baixa al carrer Bailén, conjuntament
amb Autobusos Furió. Allí s’hi va instal·lar la sala d’espera dels
viatgers i el despatx de bitllets.
El 1970 es negocià la utilització de la nova estació central
d’autobusos de València, al costat del riu Túria, que va començar
el dia 11 de febrer. Les autoritats municipals de València no
volien que els autobusos de línia feren parades en el trajecte fins
a l’estació d’autobusos, però els concessionaris consideraven
l’estació lluny del centre comercial, la qual cosa els ocasionava
importants perjudicis per la baixada de nombre d’usuaris. Les
parades que efectuaven els autobusos van provocar moltes
situacions de tibantor i repetides multes.
El 21 de novembre de 1962 l’Ajuntament de Castelló va
convocar les empreses de transports de viatgers per a proposarlos de construir una estació d’autobusos a la capital. El consell
va defensar la conveniència de seguir parant a la plaça del
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General Sanjurjo (dita, abans de la Guerra Civil, de
Sixto Cámara), pel costum dels viatgers i per tal de
deixar-los al centre comercial.
El 1963 s’aportaren 4.000 pts a l’Ajuntament de Sot
de Ferrer per a la construcció d’un refugi al costat de
la carretera destinat a aixoplugar els passatgers que
esperaven l’autobús.
Es va organitzar un servei els diumenges i dies
festius a les Coves de Sant Josep.
En la junta general del 2 de juny de 1963, s’acordà de
repartir dividend i incrementar el capital en 5.000.000
pts. Entre altres justificacions per a aquest increment
del capital, s’adduí que l’empresa estava gestionant la
compra de nous autobusos i la pròxima adquisició
(completada l’any següent) de l’empresa Francisco
Martínez Segarra, que prestava serveis a la zona del
Palància.
Els beneficis del 1963 van ascendir a 166.181 pts.
En la junta de l’any següent hi hagué queixes per com
era d’onerós per a l’empresa el pagament del cànon
de coincidència amb el ferrocarril. El consell criticà
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que l’estat beneficiés Renfe en detriment del transport privat de
viatgers per carretera.
El 1965 s’adquiriren a José Michavila tres autobusos Pegaso
tipus Monotral.
Els beneficis del 1964 van ser de 147.792 pts. Es va constatar
l’increment de passatgers i de recaptació en els serveis regulars.
S’inaugurà un servei a la platja de Xilxes i un altre al Port de
Sagunt.
S’inicià el servei a treballadors de Pascual Hermanos del
Port de Sagunt a Almenara i de Xèrica a Almenara.
El 1966 s’adquiriren a Michavila dos autobusos Pegaso.
El benefici del 1965 fou de 547.572 pts, però no es van
repartir dividends.
El 1967 s’adquirí un edifici per a oficines i sales d’espera, al
número 114 de l’avinguda del Rei En Jaume, Castelló, al costat
del Cinema Goya i enfront de l’Institut Ribalta. Era un edifici
de tres plantes, amb quatre metres de façana i deu de fons.
En el consell previ a la junta general de 1968, el president,
Ernesto Nabàs Ribelles, que feia trenta anys que era al capdavant
del consell d’administració, exposà la seua voluntat de ser
rellevat de la presidència i pregà que s’estudiara la situació més
adequada. La junta general va tindre lloc el 19 maig. En un
llarg debat, un grup d’accionistes va advocar per la continuïtat
mentre que uns altres volien la renovació del consell. Aquesta
renovació suposava nomenar president Juan Bautista Nabàs
García. Finalment, va prosperar la fórmula proposada per
Abilio Miralles: mantindre en la presidència Ernesto Nabàs
Ribelles i passar de vocal a vicepresident Juan Bautista Nabàs
García durant un any, «dando ocasión a que Juan Bautista
Nabàs García se preparara para la misión a realizar». D’aquesta
manera, adoptant funcions diferents, es mantingueren tots els
membres del consell.
Els beneficis de l’exercici de 1967 van ser 612.225 pts, que es
van destinar a fons de reserva. Es va acordar una ampliació de
capital per un import de 5 milions de pessetes.

En la junta general del 25 de maig de 1969, el president,
Ernesto Nabàs Ribelles, presentà la dimissió, com havia fet
l’any anterior. La junta acceptà el relleu d’Ernesto Nabàs,
Fausto Borgoñón i Ricardo Portalés, que foren substituïts
per Juan Bautista Nabàs García (president), Salvador Nabàs
Orenga (vicepresident), Ricardo Portalés Romero (secretari) i
Demetrio García Esbrí (vocal).
Les nombroses intervencions dels accionistes agraïren el
treball i la dedicació dels consellers ixents. Abilio Miralles
proposà que foren nomenats consellers honoraris i fou acceptat
per aclamació.
Els beneficis del 1968 van ser de 745.733 pts. No es repartí
dividend perquè es feien moltes inversions en vehicles.
S’adquiriren dos autobusos Pegaso a José Michavila.
Al juliol es va endreçar i moblar el local de l’avinguda del Rei
En Jaume de Castelló.
Fou nomenat gerent de l’empresa Salvador Nabàs Orenga.
Amb el relleu d’Ernesto Nabàs Ribelles com a president
d’Autos Vallduxense, culminava una etapa. La segona generació
va entrar amb propostes i idees noves.
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La dimissió acceptada del president Ernesto Nabàs Ribelles i
l’assumpció de la presidència per part de Juan Bautista Nabàs
García donà pas a una dècada que va començar amb dificultats.
Va haver-hi una dura negociació amb els treballadors amb
motiu del pagament d’hores extraordinàries i es va emprendre
una profunda reestructuració dels serveis i del funcionament
de la societat. S’inicià el llarg procés d’unificació de línies.
El 1970 tingué lloc una dura negociació col·lectiva amb els
treballadors, sobretot per les retribucions del personal i per una
diferència de retribucions endarrerides que finalment, després
de dures negociacions i la intervenció de l’autoritat laboral, la
delegació del Ministeri de Treball, va acabar en acord.
La junta general del 1970 va ser molt agitada pel debat
sobre el nombre d’hores extraordinàries computades. El
conflicte conclogué pagant els endarreriments atribuïts a hores
extraordinàries, d’acord a les negociacions amb la delegació de
Treball, al gener de 1971.
L’informe dels censors de comptes, Abilio Miralles Segarra
i Manuel Beltrán Orenga, reflectí, en l’exercici del 1969, un
benefici net de 808.336 pts.
El consell donà suport que a l’exconseller Ricardo Portalés
Bel li fóra atorgat l’Orde de Sanitat o Beneficència.
Començaren a prestar-se serveis de transport escolar.
El 1971 es començà a detectar un descens en el nombre de
passatgers de les línies regulars, especialment en la de València;
per contra, s’incrementaren els serveis discrecionals. El fet es
debaté en la junta general i la direcció va recordar les dificultats
de les parades a la ciutat de València, a causa d’haver-se
emportat tots els concessionaris a la nova estació d’autobusos de
Campanar, sense possibilitats d’obrir portes al centre de la ciutat.
En detectar-se el descens de passatgers, s’acordà d’encarregar a
l’empresa Estudios para la Organización de Empresas, dirigida
per Antonio Ivars, un pla de reestructuració.
Són reelegits els consellers i censors de comptes, que són
Abilio Miralles i Manuel Beltrán Orenga, i, com a suplents,

◄
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Antic taller d’Autos
Vallduxense, situat
a la partida dels
Poalets. Va entrar
en funcionament
l’any 1974.

Vicente Falcó i Enrique Bernad. Els interventors
d’actes són Juan Canós Porcar i José Cumba Barrera.
El 17 de setembre de 1971 es concediren poders
generals a Salvador Nabàs Orenga.
Es posà a la venda el solar del Garaig vell i s’acordà
d’adquirir una parcel·la de secà de 4.000 m2 als Poalets
per a instal·lar-hi el taller. L’any següent es muntà en
aquest solar el taller de reparació i rentatge d’autobusos.
Després d’estudiar quatre propostes, la construcció
s’adjudicà a Vicente Diago per un import d’1.580.000
pts. El taller va entrar en servei al setembre de 1974.
El 1972 és va fer la prolongació del servei de Begís
a Toràs, facilitant l’Ajuntament un local per a tancar
l’autobús.
La necessitat de reduir costs obligà a aprofitar, per
exemple, el motor Pegaso de l’autobús 14 instal·lant-lo
en el 23, que tenia una carrosseria més moderna.
El 25 de juny de 1972, se celebrà el 50è aniversari
de la creació d’Autos Vallduxense, amb un menjar amb
tots els accionistes i treballadors, i a aquests se’ls donà
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una paga extraordinària. Es va fer coincidir amb la celebració
de la junta general. El menjar es va servir als mateixos locals del
Garaig, que havien sigut engalanats per a celebrar unes noces.
S’adquirí un autobús Pegaso amb aire condicionat i seients
reclinables.
En la junta general del 1973 es renovà el consell
d’administració per la defunció de José M. Adrián García en
accident de trànsit. La junta manifestà la gratitud que sentia
per tants anys de dedicació al consell de la companyia i el
va declarar Conseller d’Honor. Hom elegí Manuel Beltrán
Orenga per a substituir-lo. Va cessar Salvador Nabàs com
a vicepresident i entraren al consell Arcadi García, com a
vicepresident, i Eugenio Tuzón Gil, com a vocal.
S’adquirí un nou autobús Pegaso i dos semiurbans. Es
van carrossar a Indecasa de Pamplona. Però aquesta empresa
tenia problemes laborals i els seus tallers es van aturar, amb el
retard consegüent en el lliurament dels autobusos. No hi hagué
més remei que retirar els autobusos que s’estaven carrossant i
portar-los a Carrosseries Ciscar. Als pocs dies, Indecasa va fer
suspensió de pagaments.
AVSA va adquirir la companyia d’Agustín Parra i els quatre
autobusos dedicats al transport de viatgers amb què operava a
la Vall d’Uixó.
El 1974 es van confeccionar uniformes per als treballadors
de moviment.
Es van emetre targetes als consellers, els treballadors i els
familiars directes dels uns i els altres, a fi que foren identificats
en les rebaixes del bitllet.
Al mes de maig s’estrenaren els vehicles articulats Pegaso,
que ja portaren el número 50 .
En la junta general del 1974 es va constatar l’increment de
flota i l’increment dels serveis discrecionals.
Es va adquirir un Pegaso model 5035, que va carrossar
AYATS. Vista la tardança en el projecte de construcció d’una
estació d’autobusos a Castelló, es va sol·licitar a l’Ajuntament
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Enrique Segarra
Arnau, cobrador
d’Autos Vallduxense
a partir de l’any
1929.

de fer la parada dels autobusos al costat del passeig
Ribalta.
Al desembre de 1974 es va presentar al Ministeri
d’Obres Públiques una sol·licitud d’unificació de totes
les concessions de la societat.
El 1975 s’adquirí la casa de 100 m2 de Francisco
Fenollosa Segarra, a l’avinguda Cor de Jesús 13,
contigua al solar d’AVSA.
La junta general de 22 de juny de 1975 acordà de
repartir un dividend de 984.000 pts, que suposava un
4% del capital social.
Es van modificar els estatuts de la societat. El
més destacat era la possibilitat de nomenament d’un
director gerent, que podia no ser accionista, amb
tots els poders que decidira d’atorgar-li el consell
d’administració. Es modificà la manera de triar
els membres del consell,
possibilitant
l’agrupació
d’accions, que donarien dret
als consellers que resultaren
de la suma d’accions dividida
pel nombre de membres
del consell. Va haver-hi un
debat animat, amb alguns
consellers en contra d’aquesta
modificació. La junta tria
els membres del consell i el
mateix consell designa les
funcions de cadascun dels sis
consellers.
Es va dotar de frens elèctrics
els autobusos discrecionals i
es va suprimint dels serveis
la figura del cobrador.
Per a facilitar les tasques
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de conductor-cobrador,
expenedores de bitllets.

s’adquiriren

màquines

El cobrador
Els primers anys de línies regulars, el cobrador era
una persona de responsabilitat. Venia els bitllets i la
recaptació la portava en una bossa de pell. Quan, per
excés de passatgers en un servei, es doblava l’autobús,
era el mateix cobrador qui atenia les necessitats de tots
dos. No era estrany veure que el primer autobús parava
i que el cobrador en baixava i passava a l’altre autobús
per a expendre o cobrar els bitllets. El cobrador
tenia autoritat davant els passatgers. Les necessitats
econòmiques, que exigeixen reducció de despeses,
i la implantació de les màquines d’expendre bitllets
han eliminat totalment aquesta figura del transport
públic de viatgers. El primer cobrador va ser Enrique
Segarra Arnau. Qui, de la gent gran, no es recorda dels
entranyables Paulino Mingarro o Enrique Segarra?
El 1976 es redueixen serveis i també personal.
En la junta general de 20 de juny de 1976, s’aprova
una ampliació de capital, fins a una xifra de sis milions
de pessetes, executables en una o diverses vegades, a
decisió del consell. Cessen per sorteig Ernesto Nabàs
Orenga i Manuel Adrián Fas. Hi entren Manuel Arnau
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Mangriñán i Roberto Górriz Ruiz. S’acorda la distribució d’un
dividend del 4% del nominal, 984.000 pts, i la resta del benefici es
destina a reserves (232.697 pts) i a fons d’inversions, 231.697 pts.
Unificació de línies

U
amb filloles. La inauguració va ser el 17 de novembre de 1983,
amb el número V-3385; CSV-133.
Aquesta unificació de concessions es pogué realitzar a nom
d’AVSA gràcies a l’adquisició de les concessions que les quals
eren titulars altres empreses que operaven a la mateixa zona
com:

S’iniciaren gestions per a aconseguir la unificació dels serveis
de les empreses Enrique García Soucase, Autobuses Fernández,
Manuel Roig, La Unión de Benissa, Autoviajes Turia i la secció
de València d’Autos Mediterráneo.
Per a aquest projecte es va partir de la conclusió que, a la
zona Castelló-València, existia una excessiva explotació de
petites empreses de transports de viatgers. La rendibilitat
d’aquestes explotacions era escassa i caldia aprofitar millor els
vehicles, perquè hi havia superposició d’itineraris en aquelles
concessions.
Amb la unificació es pretenia aconseguir una concessió
única, de la qual seria titular una única empresa. Així es
reduirien les despeses generals d’explotació i es faria un
aprofitament més racional dels vehicles, amb el resultat que es
prestaria un millor servei als usuaris.
El 31 de desembre de 1974, i a l’empara del que preveia l’article
24 del Reglament d’Ordenació dels Transports Mecànics per
Carretera del 9 de desembre de 1949, Autos Vallduxense insta a
la unificació de les vuit concessions de servei públic regular de
transport mecànic de viatgers per carretera de què era titular.
Aquesta unificació fou adjudicada el 30 de novembre de 1978
com a U-247.
Al mateix temps que es tramitava aquesta unificació,
l’empresa inicià un expedient d’unificació de concessions al
costat d’altres empreses, per a obtenir autorització d’explotació
experimental de concessions S.R.T.V. per carretera, amb
desenvolupament a la Zona Nord de València. El resultat va ser
la constitució de la U-323.
El 13 de juliol de 1982 s’autoritzà l’adjudicació definitiva de
la concessió del servei Begís-Castelló-La Vall d’Uixó-València,

Amb això s’aconseguí crear una xarxa més harmònica i
racionalment explotada i es pogueren resistir les millores
en la competència que introduïen RENFE, FEVE i EMT de
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1.

V-8337; V-16 Albuixec-València, convalidada el
10/02/1955 a AVSA.
2. V-1620; V-61 Massalfassar-València, convalidada el 29/10/1958 a AVSA.
3. V-2984; V-111 València-Platja de la Pobla de
Farnals, adjudicada el 15/10/1971 a AVSA.
4. V-3023; V-117 València-Platja de Massalfassar,
adjudicada l’11/08/1972 a AVSA.
5. V-962; V-20, El Puig-València, convalidada el
20/07/1955 a Manuel Roig, S.R.C.
6. V-3078; V-124 Platja de la Pobla de FarnalsPlatja del Puig, adjudicada el 04/02/1974 a
Manuel Roig, S.R.C.
7. V-1684; V-68 Puçol-València, convalidada el
23/10/1957 d’Enrique García Soucase.
8. V-1216; V-36 Port de Sagunt–València, convalidada el 09/05/1956 d’Autoviajes Turia SL.
9. V-1448; V-48 Sagunt-València, convalidada el
20/05/1957 d’Autoviajes Turia S.L.
10. V-1449; V-49 Sagunt-València, convalidada el
20/05/1957 d’Autoviajes Turia S.L.
11. V-1994; V-79 Benavites-València, adjudicada el
03/10/1960 d’Autoviajes Turia S.L.
12. V-2615; V-99 Massamagrell–Serra, adjudicada
el 08/10/1966 d’Autoviajes Turia S.L.
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València, que perllongava els seus itineraris fora de la ciutat
de València.
Posteriorment a aquesta unificació de vint concessions,
AVSA adquirí a VASA la concessió V-1450; V-50 SaguntValència, convalidada el 20/05/1957 i transferida a AVSA el 31
de maig de 1984.
Amb la finalitat de millorar la xarxa d’explotació i
aconseguir la millora de serveis, se sol·liciten diverses filloles
de prolongació, com les de Viver-Terol i Castelló-BenicàssimPlatja d’Orpesa.
Així, l’empresa opera en l’actualitat dues concessions regulars
d’ús general:
1.
2.

CVCS 106 Begís-La Vall d’Uixó-Castelló (part del
corredor sud de Castelló, ja que exclou les ciutats
d’Almassora i Borriana).
CVV 256 Port de Sagunt-Sagunt-València (corredor
nord de l’àrea metropolitana de València).

Algunes empreses manifestaren dubtes sobre la unificació i
renúncia al projecte. Es creà un enfrontament entre La Unió de
Benissa i RENFE. Aquest problema deixà en suspens la viabilitat
de la unificació per coincidència amb RENFE. El consell, el 26
d’abril de 1977, acordà de renunciar a la unificació sol·licitada
amb les altres empreses, si no es resolia immediatament entre
RENFE i La Unió de Benissa. Es presentà la renúncia a la
unificació el maig de 1977.
Tanca la fàbrica Segarra
La vesprada del 15 de setembre de 1976, la Vall d´Uixó
semblava un funeral. Cares llargues, semblants de preocupació.
El comerç va tancar. Una manifestació silenciosa va recórrer
els carrers. La notícia que la Fàbrica havia presentat suspensió
de pagaments no se la volia creure ningú. Es van produir grans
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mobilitzacions perquè l’Estat assumira l’empresa.
El 25 d’abril de 1978, el centre territorial Aitana de
TVE va donar la notícia que el Consell de Ministres
d’aquell dia havia decidit d’adquirir Silvestre Segarra
e Hijos per al Patrimoni de l’Estat. La confiscació es
recolzà en una llei de 1939 i l’acord no es féu oficial
fins que no conclogué una dura negociació amb els
treballadors. Tot el que va passar des de llavors és una
altra història.
La incidència social de la Fàbrica a la Vall d’Uixó
i la seua repercussió econòmica també han afectat
AVSA.
En la junta general del 26 juny de 1977 s’acordà de
distribuir dividend actiu als accionistes de 984.000
pts, equivalent al 4% del seu nominal.
El 1977, en aplicació d’un precepte estatutari,
es procedí a la renovació
del consell d’administració.
Corresponia cessar a Fausto
Borgoñón García i a un altre,
per sorteig entre Arcadi García
Sanz, Enrique Bernad Roig i
Ramón Velasco del Pi. El sorteig
designà Ramón Velasco. Foren
proposats per a succeir-los com
a consellers Juan Bautista Nabàs
García i Eugenio Tuzón Gil.
Consell de l’any 1977.President: Arcadi García Sanz;
vicepresident: Juan Bta. Nabàs
García; tresorer: Eugenio Tuzón
Gil; secretari: Enrique Bernad
Roig; vocals: Manuel Arnau
Mangriñán i Roberto Górriz
Ruiz.
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L’any 1979 Autos
Vallduxense va
decidir vendre el
Garaig vell situat a
l’actual plaça de la
Pau.

Censors de comptes: Manuel Beltrán Orenga i
Manuel Adrián Fas; substituts: Federico Gregori
Porcar i Vicente Falcó Arnau. Interventors d’actes:
José Cumba Barreda i Domingo Pérez Nebot. Anys
més tard foren elegits com a interventors d’actes
Vicente Llopis Arnau i Ernesto Portalés Fenollosa.
En aquestes dates un grup de treballadors de
l’empresa va sol·licitar un augment de sou. El consell,
després d’estudiar la petició, va acordar de concedir
un augment.
Se sol·licità la reducció d’expedicions a ValènciaSogorb-Xèrica.
A l’agost de 1977 es va estudiar l’adquisició d’altres
concessions de l’àrea de València. Es va facultar
el president, Arcadi García, per a l’adquisició de
concessions de La Unión de Benissa (Port de Sagunt-

U
València i filloles, Benavites-València i filloles, i SaguntValència), les concessions d’Autoviajes Turia, SL, les concessions
de Manuel Roig (El Puig-València, Platja de la Pobla de FarnalsEl Puig i fillola a Massamagrell i platja).
L’adquisició d’aquestes concessions es va signar el 17 i 20 de
setembre de 1977.
El consell de 25 octubre de 1977 acordà d’unificar el conveni
del personal i regir-se pel de la província de València, tant els de
Castelló com els de València. Els treballadors no ho acceptaren
i es mantingueren tots dos.
Reducció d’un 50% del preu del bitllet per als familiars
directes del personal: cònjuges i fills.
El 1978, la societat contractà Rafael Cerdà com a advocat
assessor.
A l’abril de 1978, s’acordà, amb Publicidad Costa, de
contractar per vegada primera la col·locació de publicitat a
l’exterior dels vehicles.
La junta de 25 de juliol de 1978 acordà de repartir un
dividend del 7,5% del nominal, que ascendia a 1.845.000 pts.
Es renovaren els consellers que havien de cessar «dada
la situación actual de la sociedad en fase de expansión y los
compromisos adquiridos recientemente».
Expedient d’unificació
1979: En línia amb la política d’expansió cap a l’àrea de
València, es va adquirir un local a Sagunt. En el consell del
27 febrer de 1979, Salvador Nabàs Orenga comunicà la seua
decisió d’abandonar el treball d’apoderat de la societat el primer
de març: «El Consejo manifiesta su pesar por el hecho que
Salvador Nabás abandone esta casa, le agradece los servicios
prestados en ella y le desea éxitos en sus nuevas actividades.»
Hom nomenà Juan Nabàs Tuzón com a assessor jurídic en
substitució d’Arcadi Garcia Sanz.
S’adquiriren tres xassissos Volvo que va carrossar Hispano
Carrocera.
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El 1979 continuà sol·licitant-se reducció d’expedicions per
descens de passatgers.
Venda del Garaig vell
La junta del 29 de maig de 1979 acordà de gestionar la venda
del solar del Garaig i encarregà al president, Juan Bta. Nabàs, i
al conseller Eugenio Tuzón de realitzar les accions oportunes.
La causa esgrimida per a realitzar la venda era fer front a
l’adquisició de les concessions noves de València.
Se sol·licità un crèdit de dotze milions de pessetes a la
Caixa Rural San Isidro. Aquesta entitat denegà la concessió a
la societat però atorgà un crèdit personal de dos milions de
pessetes a nom de cadascun dels consellers. AVSA els avalà i es
responsabilitzà de pagar-ne els costs. Els consellers van passar
aquesta quantitat com un crèdit més a AVSA. (20 de juny de
1979.)
En el consell del 17 de novembre de 1979 s’acordà de
contractar noves pòlisses (set milions al Banc de València). Una
altra vegada, en aquest cas el Banc de València, calgué l’aval de
la pòlissa signat pels consellers a títol personal.
Després de l’eliminació d’expedicions, hom va constatar
l’excés de personal i s’acordà de gestionar baixes d’aquells que
pogueren acollir-se a jubilacions anticipades o altres motius.

◄
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La vida d’AVSA durant els anys 1980-2010 és actualitat.
Avui probablement té menys interès històric que els
anys de la fundació i els de la Guerra i Postguerra.
Durant aquesta època de la vida de la societat,
l’empresa entra en una altra dimensió, tant en la gestió
com en la imbricació en la societat. Avui, per exemple,
no es concebria crear una empresa de mil títols a cent
pessetes repartits entre gairebé tres-cents accionistes
per a constituir el capital social.
Durant aquest període té lloc un important canvi
en l’accionariat. Aquest fet té dues conseqüències:
una, es produeixen algunes turbulències entre els
accionistes; l’altra, es dóna pas també a una manera de
gestionar diferent.
En aquesta època es produeix l’expansió d’AVSA,
mitjançant l’adquisició d’altres companyies i fusions
empresarials, cap a l’àrea metropolitana de València,
la qual cosa dóna una dimensió d’empresa més regional,
menys local. Això desplaça el centre d’operacions des de
la Vall d’Uixó cap a Sagunt. S’entra a l’àrea metropolitana
de València amb el bitllet combinat de Metrobús.

◄
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El dia 11 de
setembre del 1980
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garatge i nova seu
de la campanyia
al número 13 de
l’avinguda Cor de
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Aquesta expansió crea la necessitat de realitzar inversions
en vehicles, que durant aquest període incrementen el seu
preu extraordinàriament, i la necessitat de mantindre diferents
locals. Això impedeix recapitalizar-se i apareix, per primera
vegada, la necessitat d’estar treballant amb crèdits bancaris. La
recapitalización de la societat, com al llarg de la seua història,
prové principalment de les plusvàlues generades per la venda
d’immobles que el creixement urbanístic situa dins els nuclis
urbans.
Durant la dècada dels vuitanta es fa una gran inversió en
vehicles nous, s’introdueix el sistema lísing de finançament
d’aquests autobusos i alhora es reparteix dividend als
accionistes. Això és possible per la venda d’immobles; el més
important, el solar del Garaig de l’avinguda Jaume I.
Cronologia de les actes
1980
Per vegada primera, se celebra la junta al local de la
Cooperativa San Isidro, a l’avinguda Cor de Jesús, el 28 de juny
de 1980.
L’accionista Vicente Moya Porcar observa la «reducida
cuantía del beneficio obtenido durante el ejercicio». Respon
l’accionista Vicente Llopis Arnau, assenyalant la reducció dels
viatgers, així com els compromisos de la companyia d’adquisició
de noves línies. Es reparteix un dividend del 3% del nominal,
que puja a 738.000 pts.
El consell de l’11 setembre de 1980 acorda el canvi de la seu
social, de l’avinguda Jaume I, núm. 6, a l’avinguda Cor de Jesús,
núm. 13. Durant aquesta època s’està en el procés de venda del
vell Garaig.
1981
Les dificultats financeres obliguen el consell del 15 d’abril
de 1981 a obrir una línia per a subscriure préstecs entre
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els accionistes i treballadors que ho desitgen. Des
de la direcció del consell es justifica la baixada
d’ingressos per la disminució del tràfic de passatgers
i per les qualificades d’excessives càrregues financeres.
Tanmateix, es reparteix un dividend del 3% del
nominal.
En la junta general de juny del 1981, davant la
proposta del consell de reelegir Arcadi García com
a president i substituir Enrique Bernad per Salvador
Nabàs, l’accionista Antonio Forner demana major
representació en el consell dels accionistes que ell
acredita representar. Això no obstant, la junta aprova
la proposta del president i el consell queda constituït
per Arcadi García (president); Juan Nabàs García
(vicepresident), Eugenio Tuzón (tresorer) i Salvador
Nabàs (secretari), amb els vocals Manuel Arnau i
Roberto Górriz. La petició d’Antonio Forner provoca
la convocatòria d’una junta general extraordinària
el 6 de setembre de 1981, en la qual s’incrementa el
nombre de consellers i entren a formar part d’aquest
òrgan com a vocals Antonio Forner Peñarroja i
Ernesto Nabàs Orenga.
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1982
El consell del 8 maig de 1982 acorda una «ampliación de
capital en una o varias sesiones», però la junta general del
19 de juny de 1982 rebutja aquesta proposta. És la primera
vegada que la junta rebutja una proposta important del
consell d’administració. Aquesta és la visualització de la tensió
desencadenada pel canvi substancial en l’accionariat que s’està
produint. D’un capital representat en la junta de 16.125.000 pts
s’abstenen accionistes que representen un capital de 10.543.300
pts. El president, a qui corresponia cessar com a vocal, aprofita
la situació per a manifestar la seua voluntat de no ser reelegit
i, per tant, cessar com a president. S’acorda que, pels seus
coneixements jurídics i els de la pròpia societat, se’l contracte
com a assessor legal.
D’aquella junta general ix el consell d’administració següent:
president, Antonio Forner Peñarroja; vicepresident, Juan
Bautista Nabàs García; tresorer, Eugenio Tuzón Gil; secretari,
Salvador Nabàs Orenga; vocals, Ernesto Nabàs Orenga i José
Bovaira Lapuerta.
El 25 de novembre de 1982 mor Juan Bautista Nabàs García,
vicepresident del consell d’administració, que havia sigut
president en la dècada dels setanta. El substitueix Manuel
Adrián Fas en la vicepresidència.

1984
El consell del 13 d’abril de 1984 acorda l’adquisició de la
concessió Sagunt- València pel preu de 2.500.000 pts.

1983
En la junta general del 18 juny de 1983 s’homenatja Juan
Bautista Nabàs García i es fa constar: «No es necesario insistir
en las virtudes de este gran hombre y en su amor a esta empresa
por la que no regateó esfuerzo alguno».
Durant aquest any, s’instal·la un tanc de 50.000 litres de
gasoil al local de l’avinguda Cor de Jesús. Aquest passa a ser el
segon tanc instal·lat per l’empresa, ja que, en el primer garaig del
Centre, el 1922 ja s’hi havia instal·lat un assortidor de gasolina.
La junta manifesta la urgència de modernitzar la flota
d’autocars, tant per al servei regular com per al discrecional.

1987
Els dies 24, 25 i 26 de febrer de 1987 té lloc una vaga del
sector del transport de viatgers, que és secundada per la
plantilla d’AVSA.
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1985
Aquest any es van sofrir dos accidents sense conseqüències
greus per a les persones. Es va cremar l’autobús 50 en la carretera
de Sogorb i va tindre un accident l’autobús 43. Entren en servei
els nous autocars 98 i 99.
En la junta general del 22 juny de 1985, Vicente Moya
demana un repartiment de dividend i ampliació de capital per
a minorar les despeses financeres. Es constata la forta caiguda
de nombre de viatgers en els serveis regulars, fruit de l’expansió
dels automòbils privats i la millora en les prestacions i preus
d’aquests.
Al juliol d’aquest any s’instal·laren radiotelèfons en els
autobusos en període de proves.
1986
En la junta general del 21 de juny de 1986, s’aprova de repartir
un dividend del 10% de nominal, que ascendeix a 2.460.00
pts. Es proposa que Juan Nabàs Tuzón forme part del consell
d’administració, en substitució de Manuel Arnau Miralles.

1988
Els dies 29, 30 i 31 febrer té lloc una vaga del personal per
falta d’acord en la negociació del conveni col·lectiu. Finalment,
se signa l’acord, però el consell constata els efectes negatius de
la vaga.
En la junta general del 25 juny de 1988 s’acorda de repartir
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un dividend del 10% del nominal, quan el valor nominal de les
accions ascendia a 24.600.000 pts.
S’informa de l’adquisició recent de deu autobusos, alguns
d’articulats, per a atendre la demanda de la línia Port de SaguntSagunt-València.
Es concedeix el servei Castelló-Benicàssim-Platja d’Orpesa.
S’implanta l’impost sobre l’IVA. La societat paga 7.868.446
pts en concepte d’IVA per primera vegada en la seua història.
1989
La junta general del 30 juny de 1989 acorda de fer una
ampliació de capital de 12.300.000 pts: 24.600 accions de 500
pts nominals amb una prima d’emissió de 450 pts i modificació
corresponent dels estatuts. El capital social és de 36.000.000
pts. L’ampliació se subscriu íntegrament.
Els comptes donen unes pèrdues de 27.080.368 pts.
S’incrementa el transport escolar, que s’estén a col·legis
privats.
Al novembre s’adquireixen finques rústiques amb destinació
a solars a Sagunt, al polígon 67, per un preu d’1.900.000 pts.
S’amplia l’adquisició d’altres solars adjacents a Sagunt pel
mateix preu d’1.900.000 pts la fanecada.

U
per a poder adquirir vehicles. Aquesta contradicció situació es
repeteix durant diversos exercicis, fins que el 1993, davant les
pèrdues en el balanç, s’acorda de no repartir cap dividend.
1992
La junta general del 26 de juny de 1992 modifica els estatuts
per a adaptar-los a la nova llei de societats anònimes. Es
modernitza la fixació dels objectius de la societat que diuen:
«La sociedad tiene por objeto la prestación de servicio público
de transporte de viajeros por carretera tanto en líneas regulares
mediante explotación de concesiones administrativas como de
viajes discrecionales.»
1994
S’aconsegueix un préstec mercantil amb Bancaixa de 70
milions de pessetes.
Renovació

1990
Al gener comencen les negociacions per a vendre el solar de
l’avinguda Cor de Jesús. Es fixa el metre quadrat a 115.000 pts.
S’acorda de vendre’l a Mercadona.
Es decideix de construir un edifici destinat a estació
d’autobusos, garaig i taller a la carretera de Sagunt al Port.
Se signa un conveni amb la Conselleria de Treball i Seguretat
Social, pel qual es redueix el bitllet als pensionistes en un 50 %.
L’exercici de 1990 acaba amb un benefici de 31.329.471 pts.
Aquest canvi de tendència es deu fonamentalment al producte
de la venda d’immobles. Es reparteix dividend del 12 % del
nominal, malgrat la contínua necessitat de crèdits bancaris

Hi hagué el perill de morir en l’intent de renovar-se amb
l’adquisició de nombrosos vehicles nous i l’expansió de línies
a l’àrea de València. La inversió accelerada en vehicles per al
discrecional, en un mercat madur i cada vegada més competitiu,
amb preus a la baixa, no va produir el retorn esperat. La compra
de concessions al nord de València tingué molts més problemes
laborals, logístics i d’operació que hom no esperava. A més,
durant aquest època es va produir una millora molt substancial
en els transports metropolitans amb ferrocarril. L’antiga FEVE
es reconverteix en Ferrocarril de la Generalitat Valenciana i és
en aquests anys quan s’aposta per la millora en material mòbil,
una millora en la puntualitat i la freqüència, i uns preus molt
més competitius que l’autobús interurbà. Això provoca un gran
descens de viatgers en determinades línies, com la línia que
servia a l’antiga N-340, entre Puçol i València.
La venda a Mercadona del solar de l’avinguda Cor de Jesús,
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per un import de 244.835.500 pts, va alleujar notablement els
problemes de tresoreria i va permetre d’eixir d’un col·lapse
econòmic.
1994
En la junta general del 30 juny de 1994 es constata que els
beneficis de 1993 van ascendir a 60.111.419 pts. Aquell any es
fa efectiva la venda de l’estació d’autobusos de l’avinguda Cor
de Jesús a Mercadona. Es destina a compensar pèrdues d’anys
anteriors.
L’adquisició i posada en servei de les línies de SaguntValència duu a desplaçar el centre d’operacions des de la Vall
d’Uixó a Sagunt.
Els beneficis de l’any 1994 ascendeixen a 7.135.000
pts, que es destinen a compensar resultats negatius d’anys
anteriors.
1995
En la junta d’aquest any, es designa conseller delegat Salvador
Nabàs Orenga.
1996
AVSA participa en la societat Serverola SL, que adquireix
un solar al polígon Belcaire de la Vall d’Uixó, en el qual es
construeixen naus industrials. Se subscriu un contracte
d’arrendament amb Serverola SL el 12 de febrer de 1997
d’un dels locals destinat a oficines, tallers i estacionament
d’autobusos. Però no és fins a l’any 2000 que s’acaben les obres i
es trasllada ací oficialment el domicili social.
En la junta general del 21 de juny de 1996 es nomena
Antonio Forner president del consell d’administració i
conseller delegat.
1997
Durant aquest any, s’incrementa la presència en els serveis
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de l’àrea metropolitana de València.
Mor Manuel Adrián Fas, que no serà substituït
en el consell, i es redueix el nombre de consellers a
cinc. Cessa Juan Nabàs Tuzón, que és reemplaçat
per Salvador Nabàs Beltrán, el qual passa a ser
vicepresident i assessor legal.
S’estudia la construcció d’una terminal d’estació
d’autobusos per part de la Consellería de Transports
a l’avinguda Agricultor de la Vall d’Uixó. Allí tindran
els autobusos el punt de partida i arribada. S’inaugura
el 21 de novembre del 2000. A partir d’ara, no té sentit
posseir la casa taquilla i es trau a la venda. Se signa un
conveni d’ajudes a les línies de baix trànsit.
S’inicien una sèrie d’ajudes de la Consellería per a
la renovació de flota, que s’acaba el gener del 2000.
1999
Es consolida l’àrea metropolitana de València i
comença la singladura de la marca Metrobús, que dóna
el tret d’eixida per a canviar els colors de l’empresa a la
zona de València.
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La construcció d’una
terminal d’estació
d’autobusos per part
de la Conselleria
de Transports
a l’avinguda
Agricultor començà
a plantejar-se l’any
1997.

1980-2005.-Compra massiva d’autobusos
Les dècades dels anys vuitanta i noranta i els
primers anys del dos mil es caracteritzen, dins la línia
de modernització de la societat, per l’adquisició de
nous autobusos, 80 en total. Com es va acordar en la
junta general de 1984: «Debe continuar la política de
adquisición de nuevos vehículos, cuando la situación
financiera lo permita.» En els anys cinquanta, l’arribada
d’un nou autobús era una festa que celebraven
treballadors, consellers i els seus familiars, però en els
nous anys de la democràcia això canvia i es procedeix
a renovar flota de manera constant. Si abans el vehicle
es presentava en societat recorrent els principals
carrers de la Vall d’Uixó, després l’adquisició de nous
autobusos esdevé rutina i en moltes ocasions ni tan
sols entra en l’ordre del dia de la junta general.
El 1982 s’adquireixen nous vehicles Volvo i Pegaso
model 5042.
El 1985 es compren autobusos Mercedes-Benz,
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Scania, Volvo i Pegaso. Es carrossen a Irizar, Unicare i Hispano
Carrocera.
Durant l’any 1986 s’adquireixen sis xassissos Scania,
que carrossa Hispano Carrocerías de Saragossa. En part de
pagament es lliuren tres autobusos vells a la carrossera.
El 1987 es contracta per lísing la compra de tres Volvo
amb Árabe Espanyola de Leasing. Es carrossen set xassissos
Volvo en Hispano Carrocera. Al novembre se signa contracte
d’arrendament financer amb lísing per quatre d’aquests
autobusos Volvo amb carrosseria Hispano Carrocera, amb un
total de 101.555.048 pts, pagadores mitjançant lletres mensuals
de 2.072.552 pts fins a desembre de 1991. Els tres restants es
contracten amb un import de 109.563.363 pts. La Conselleria
de Transport, dins el seu programa de renovació de flota,
subvenciona aquestes operacions amb 10 milions de pessetes.
El 1988 s’adquireixen deu autobusos més, alguns d’ells
articulats.
L’any 1989 es venen quatre autobusos per deu milions de
pessetes cadascun, i dos més per 6.250.000 pts cadascun, i
s’adquireixen sis xassissos Volvo de 340 CV i dos de 280 CV,
que es carrossaran a Hispano Carrocera.
Al novembre d’aquest mateix any s’adquireixen dos xassissos
Scania més perquè els carrosse Irizar, model Dragonen, doble
pis, amb 75 places asseguts.
Seguint la política de modernització de la flota, el 1993
es compren sis autobusos Volvo amb carrosseria Hispano
Carrocera, amb un import total de 220.078.000 pts, amb un
contracte lísing amb Financial Leasing SA. A l’agost es reben
els sis Volvos destinats al transport discrecional.
Utilitzant els crèdits ICO a través de Bancaixa, pel 70 %
de l’import, el 1998 es compren dos xassissos Scania amb
carrosseria d’Hispano Carrocera que inicialment es destinen al
servei entre Sagunt i el Port de Sagunt.
El 1999, per a millorar el servei dins del terme municipal
de Sagunt, s’adquireixen tres xassissos MAN carrossats a
Ugarte de Logronyo, amb plataforma baixa. Això comença a
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ser una exigència de l’Administració, i la societat en general,
per a beneficiar les persones amb alguna discapacitat. En aquell
temps, s’atorgaven subvencions per a incentivar les empreses
a invertir en aquest tipus de vehicles i, per això, s’atorguen a
l’empresa dues subvencions, una d’11.000.000 pts i una altra de
4.49.000 pts.
En els anys 1999 i 2000 es compren dos autobusos urbans
MAN. L’any 2001 es compren tres cotxes urbans MAN i, el
2002, dos urbans més, Mercedes Benz Cito.
L’any 2002 es va publicar una normativa estatal que
començava a reduir l’edat dels vehicles per a transport escolar
de manera escalonada fins als 16 anys. L’empresa s’havia
arriscat fortament renovant la flota entre els anys 1985 i 1990,
comprant autobusos nous per desenes. A causa d’aquest decisió
i per la crisi dels anys 90, l’empresa va estar després uns quants
anys sense renovar flota de cap tipus, per la qual cosa l’edat
mitjana del parc era molt alta. Aleshores s’emprèn una política
d’adquisició de vehicles de segona mà, però que estiguen ben
conservats. Els posen al mercat empreses que es dediquen al
transport discrecional i a les quals exigeixen una renovació
de flota més contínua del que en aquell moment necessitava
AVSA.
Per aquest motiu, l’empresa comença a renovar la flota,
centrant el seu esforç en la compra de cotxes de segona mà,
amb l’única finalitat d’abaixar l’edat mitjana i renovar la imatge
de la flota. Per contrapartida, les despeses de manteniment
comencen a augmentar també, cosa que obliga l’empresa a
millorar la inversió en el reduït taller que posseïa. A més, es
fa un important canvi de concepte en la flota de l’empresa:
la compra d’autobusos enfocats per a alguna de les àrees de
negoci acabades de crear. És a dir, fins ara, els cotxes que es
compraven havien de donar qualsevol servei indistintament:
línies interurbanes, urbanes, escolars i discrecionals; a partir
d’aquesta data, es reorganitzen els serveis enfocant els cotxes
cap a àrees concretes. Això permet de comprar cotxes de pis
més baix, butaca més rígida i canvi automàtic per als serveis

interurbans, i vehicles més vistosos per al transport escolar i
discrecional.
Així, el 2002 es compren cinc cotxes de segona mà. L’any
2003 es compren tres Mercedes Citos nous, que serien els
últims cotxes nous comprats pràcticament fins l’any 2008.
Entre l’any 2003 i el 2010 es compren 33 autobusos de
segona mà per a millorar la flota i adaptar-se a la nova edat
mitjana requerida. Se’n compren alguns per a ampliar negoci
amb finalitat escolar o per a alguna línia nova, però el gros de
l’esforç se centra en la mera renovació. En aquesta època es
renoven, per exemple, tres articulats interurbans de segona mà
per a substituir els cucs grocs que prestaven servei en la línia
115, Port de Sagunt- Sagunt-València.
L’any 2004 es compra el primer autobús de 15 metres rígids
per a reforçar els serveis dels articulats de la línia 115 i oferir
excursions per a més de 65 places. Aquest cotxe de 15 metres,
el número 149, un Mercedes carrossat per Noge, va tindre de
conductor habitual el senyor Antonio Cervantes i com a clients
assidus i diaris el personal que treballava en la Fe de València.
L’any 2008 es comprà un autobús Mercedes Compa Urbano
de catorze places assegudes i quinze drets i una furgoneta urbana
nova per a un servei nou: el transport urbà de Massamagrell.
Una altra fita és la compra del primer vehicle Iveco A59, un
autobús urbà de 9 places assegudes i 24 persones dretes, que
va ser comprat per a l’inici del servei urbà a l’ajuntament de la
Pobla de Farnals.
I no va ser fins a febrer del 2011 que es van comprar diverses
unitats noves: quatre cotxes nous urbans per al nou transport de
Sagunt, quatre unitats MAN 14.250 carrossades per Hispano.
Durant els anys següents, es va renovant la flota amb cotxes
de segona mà i algun bus urbà nou. Des del 2011 fins al 2015 es
compren un total de 20 autobusos més. Gràcies a això s’accelera
la renovació de flota.
La següent fita important es produeix el mes de novembre
del 2015, quan es compra un autobús nou orientat al transport
discrecional. La darrera unitat nova que es compra per a aquest
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sector del transport va ser l’any 1998 amb la compra dels dos
doble pisos, el 124 i el 125.
Han passat més de 17 anys perquè l’empresa torne a invertir
novament en una àrea de negoci com és el sector discrecional,
gràcies a la nova perspectiva que la incorporació del Grup
Transvia en l’accionariat a principi de l’any 2014 ha atorgat a
l’empresa en aquesta àrea.
Modernització i segona fase 2000-2010
Des de l’any 2000, l’economia inicia un cicle expansiu que
provoca una nova onada de monitoratge mitjançant cotxes
privats. Això provoca nous descensos en el nivell de clients
de les línies regulars de l’empresa i pèrdues substancials en la
rendibilitat de les concessions que explota.
Es comença a consolidar l’àrea metropolitana de València
sota el paraigua MetroBus, la qual cosa provoca un canvi en el
disseny exterior dels autobusos que presten serveis en la zona
del voltant de València. El groc s’imposa en la flota d’Autos
Vallduxense i s’anirà imposant més en el futur.
Apareixen els primers abonaments mensuals també a l’àrea
de València perquè els clients puguen viatjar il·limitadament
dins les línies MetroBus, tant amb els autobusos sota el
paraigua de la marca MetroBus com amb l’EMT de València i
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
És durant aquesta fase de la vida de l’empresa quan es
produeixen una sèrie de fites importants: l’adjudicació de la
concessió CVV-251 a l’empresa participada Edetania Bus i la
creació de nous serveis urbans en els municipis de Sagunt,
la Vall d’Uixó, Puçol i Massamagrell, començant una línia de
negoci diferent a les concessions interurbanes.

U
juny del 2001 es redueixen a quatre els membres del consell: cessa
el president, Antonio Forner, i ocupa el seu lloc Salvador Nabàs
Orenga, mentre que Ernesto Nabàs Orenga passa a ser secretari,
en substitució del difunt Ricardo Portalés. José Bovaira Lapuerta
continua de conseller. A més, es procedeix a la redenominació
del capital social, que ascendeix a 36.900.000 pts.
Durant l’any 2002 es procedeix a una ampliació de capital
per a fer front a la inversió en Edetania Bus. Així, en la junta
general del 7 de juny del 2002 s’autoritza l’ampliació de capital
en 166.603,50 €, mitjançant l’emissió de 55.350 accions al
portador d’un valor nominal de 3,01 €. Cada soci podrà rebre
una acció nova per cada deu accions que posseïsca de la sèrie
primera o per cada dues accions de la sèrie segona.
Aquesta ampliació obliga a modificar l’article cinquè dels
estatuts, en el qual s’incorporen aquestes 55.350 accions noves.
El capital queda en 499.808,50 € i un total de 165.850 accions.
L’ampliació va ser subscrita íntegrament.
En la junta general de l’any 2008, celebrada el 18 de juny,
s’accepta la dimissió com a conseller de Jose Bovaira Lapuerta
per motius de salut. A partir d’aquesta data, el consell
d’administració estarà format per tres persones.
Edetania Bus, expansió corredor Ademús

A principis de l’any 2001 es mor el metge i conseller Ricardo
Portalés Romero. En conseqüència, en la junta general del 22 de

A la fi de l’any 2000, es va publicar el concurs de transport
regular interurbà de viatgers per la CV-35. Aquest concurs
suposava la privatització de l’única empresa pública de
transport interurbà de la Comunitat Valenciana. El corredor
estava destinat a ser la zona de la futura expansió de València
ciutat i tenia grans perspectives de creixement per a l’ús del
transport públic per l’orografia de la zona. AVSA va presentarhi l’oferta al costat de CTSA (grup FCC-Vivendi). L’oferta va ser
guanyadora i es va començar l’operació sota la gestió del soci
majoritari, CTSA.
La nova empresa, de la qual AVSA participava amb el 49 %,
es va denominar Edetania Bus SA i va començar l’explotació al
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maig del 2001 amb divuit autobusos.
La propietat de les accions de CTSA es va posar a la venda.
AVSA, després de diverses deliberacions en el consell, decideix
de no adquirir la participació de CTSA però aprova la concessió
d’un préstec participatiu de 245 mil euros. Així, les accions
passen a les mans dels gestors de la societat, per la qual cosa, el
2004 s’inicia una nova aventura amb una gran vinculació entre
les societats AVSA i Edetania Bus.
Sota la nova gestió, es procedeix a una profunda
reestructuració de la concessió CVV-251, que passa de setze
cotxes en servei a tan sols dotze.
Però, si bé la concessió CVV-251 va haver de disminuirse, l’empresa va començar el seu creixement en altres àrees,
especialment en els transport urbans. Així, inicia la comanda
de FGV Enllaç-Parc Tecnològic amb tres vehicles el 2005, el
transport urbà de Llíria amb un vehicle en el 2005, la línia entre
Torre En Conill València en el 2006 amb un vehicle, l’urbà de
Rocafort amb un nou autobús en el 2007, el nou transport de
Paterna (TMP) amb sis noves unitats, la línia Mas Camarena
València l’any 2008, que acabaria refonent-se amb la línia
Enllaç-Parc Tecnològic.
La flota i els serveis van anar creixent fins a aconseguir 32
vehicles en el 2008. Però, a causa de la situació patrimonial de
l’empresa, el Consell d’Administració d’AVSA es desvinculà
d’aquesta societat venent la part que tenia en el seu poder.
Així, es van crear dues empreses totalment desvinculades
accionarialment, però amb accionistes comuns i gestió
compartida.
Durant l’any 2014, es va realitzar un canvi accionarial i el grup
Transvia es va involucrar en l’accionariat i en la gestió de la societat.

U
autonòmiques. A petició de les autoritats municipals
de la Vall d’Uixó i Sagunt, el 2002, s’adquireixen dos
autobusos ecològics a Mercedes Benz, per al transport
urbà d’aquestes ciutats.
Amb això s’inicia l’explotació, per primera vegada
en la història, del nou servei de transport urbà a la
Vall d’Uixo, amb un vehicle destinat únicament
per a aquest transport, adaptat a minusvàlids, amb
propulsió elèctrica i pintat dels colors blaus de la
bandera i de l’escut de la ciutat.
L’altra unitat Cito va ser destinada a la prestació del
transport entre Sagunt i el Port de Sagunt.
Va ser precisament en aquestes dates quan l’empresa
va començar la gestió de les línies realitzades per
l’antiga Saltuys dins el Port de Sagunt, juntament amb
l’absorció de part de la seua plantilla. I per aquest
motiu va incorporar un Cito l’any 2002 i encara un
altre l’any 2003. La incorporació d’aquests nous tràfics
va suposar que els usuaris urbans entre Sagunt i el
Port de Sagunt aconseguiren els 700 mil viatgers l’any

Urbans en els diferents municipis
El 2001, la Conselleria de Transport publicà una subvenció
per a l’adquisició d’autobusos ecològics per a la prestació de
serveis urbans coordinats amb les concessions de transport
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Cotxeres de Sagunt.
Vora cinc-cents mil
passatgers a l’any
utilitzen el servei
de l’empresa entre
Sagunt i el Port.

2003, quantitat que a poc a poc anà minvant fins a
fixar-se entorn de 500 mil viatgers per any.
Saltuys era una cooperativa laboral associada
l’antiga cooperativa de la ciutat de València. Va haverhi un moment en què la cooperativa de València es
municipalitzà i la de Sagunt no. A Sagunt operaven
amb 6 vehicles i durant més de 20 anys AVSA va estar
negociant la incorporació dels tràfics urbans interns
que ells operaven a la concessió metropolitana.
Finalment, el 21 de març del 2000, quan la Generalitat
Valenciana va assumir els deutes de la cooperativa,
Saltuys va desaparèixer. Els treballadors tenien una
oferta d’AVSA per a incorporar-se a la seua plantilla,
però tan sols ho feren cinc persones.
I va ser a l’inici de l’any 2003 que l’empresa va
comprar tres Mercedes Cito més: un per a Sagunt, un
altre per a la Vall d’Uixo i el tercer per a Puçol. Tots
aquests cotxes es van comprar exclusivament per a la
132
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prestació de serveis urbans.
D’una banda, es va signar un nou contracte amb
l’Ajuntament de la Vall d’Uixó i es van incorporar dos
autobusos urbans Cito a l’explotació, que passa a tindre
dues línies diferents urbanes. Es va signar el contracte
de prestació de servei públic amb l’Ajuntament de
Puçol per al transport de viatgers entre la platja, el
nucli urbà i les urbanitzacions.
Amb la signatura d’aquests dos contractes, a Puçol
i la Vall d’Uixó, AVSA començà una nova etapa de
diversificació de negoci. L’empresa va entrar dins
el negoci propi dels transports urbans mitjançant
contractes de gestió de servei on l’ingrés de l’empresa
no provenia dels viatgers i de les seues tarifes, sinó
d’un dèficit d’explotació prèviament acordat amb els
ajuntaments.
A l’inici del 2004, l’empresa compra un altre
Mercedes Cito. Així passa a tindre sis vehicles amb
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com a alimentadors d’un sistema ferroviari que complementava
i competia amb la línia 110.
Transport urbà de Sagunt

Cotxeres d’Autos
Vallduxense a
Sagunt.

propulsió elèctrica.
En aquesta mateixa línia d’actuació, durant l’any
2008 es van iniciar dos serveis més:
1. L’urbà de Massamagrell, per al qual es va adquirir
un cotxe nou. Aquest servei coordina el barri de la
Magdalena amb FGV, així com la demanda interna
del municipi. Aquest servei, amb l’urbà de la Pobla,
han vingut a suplir la línia 101 de Metro Bus, posat
que eren totalment complementaris i concurrents.
2. L’urbà de la Pobla de Farnals es va començar en
el mes d’agost. El pla de producció del servei preveu
realitzar 44 mil quilòmetres a l’any; el contracte de
gestió és amb l’Ajuntament i l’Entitat de Transport
Metropolità. Aquest servei es va deixar de prestar
després d’un parell d’anys.
Aquests dos nous serveis van suplir la línia 101 i
van millorar la mobilitat del corredor en servir tots ells
134

L’any 2003, es va adjudicar a l’empresa AVSA el servei públic
regular permanent d’ús general de transport de viatgers per
carretera entre València i Sagunt (CVV-256), incorporant el
corresponent títol concessional, entre uns altres, els tràfics entre
Sagunt i el Port de Sagunt. En aquest sentit, en la concessió
CVV-256 s’especifiquen actualment, dins del municipi de
Sagunt, dues línies dedicades al transport públic urbà: la 102D i
102H de Metrobus, que amb una freqüència d’aproximadament
30 minuts per sentit presten servei entre els nuclis urbans de
Sagunt i el Port de Sagunt.
És a dir, el transport urbà de Sagunt es prestava dins de
l’àrea de negoci de transport regular general, per la qual cosa
els ingressos depenien totalment dels viatgers.
L’any 2006, l’empresa va encarregar a la consultora Epypsa
l’estudi de la nova xarxa del transport urbà de Sagunt per als
pròxims deu anys. Aquest pla preveia la reestructuració del
servei urbà de Sagunt, sempre que s’arribara a un canvi en el
contracte administratiu del servei per deixar de ser a risc i
ventura per passar a ser de risc compartit amb l’Ajuntament.
Després de moltes negociacions, al juliol del 2010 es va
aprovar en el ple del 29 de juliol la implantació de la nova
xarxa de transport urbà i la modificació de les condicions
econòmiques de la concessió.
Bàsicament, l’estructura del servei consisteix en una potent
línia directa, de major nivell d’oferta, per avconnectar els dos
nuclis entre si i amb l’hospital, i es van crear dues noves línies
circulars, internes als propis nuclis: una línia circular pel nucli
del Port, i una altra que connecte el casc històric de Sagunt i la
seua ampliació al nord del Palància.
Aquesta nova estructura de servei recorre 416 mil
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quilòmetres a l’any amb 6 autobusos i amb un total de 24 mil
hores de producció a l’any.
L’increment de servei contemplat va requerir d’una
important ampliació de la flota d’autobusos que en aquests
moments AVSA estava dedicant al servei urbà de Sagunt, i la
implantació d’un Sistema d’Assistència a l’Explotació per a una
millor gestió de la flota.

VII
Situació actual i futur
•

DADES DEL PROJECTE
Inversió total → 1.176.700 euros (6 busos en xarxa)
Inversió en tecnologia →147.000 euros
Quilòmetres recorreguts → 416.660 any
Hores de producció → 24.463 any
Nombre d’empleats → 13,8 any

◄
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Autos Vallduxense s’enfronta als nous reptes del transport
públic de viatgers amb noves idees i nous objectius, adequantlos a les noves demandes de la societat i del propi negoci.
En aquest moment, són quatre les àrees de negoci:
1. Transport regular general a risc i ventura.
2. Transport regular general amb contracte de cobertura de
gestió.
3. Transport regular amb contracte de cotxe complet.
4. Transport discrecional.
1.-Transport regular general a risc i ventura. És l’àrea de
negoci amb més volatilitat en els ingressos, perquè aquests
provenen només dels clients que diàriament utilitzen els
serveis. Aquests viatgers estan molt subjectes a les variacions de
la mobilitat general, molt afectada per la crisi des de l’any 2008.
Després de les unificacions, AVSA explota la mobilitat de dues
concessions administratives:
CVCS-106 Begís-La Vall d’Uixó-Castelló (part del corredor sud
de Castelló, ja que exclou les ciutats d’Almassora i Borriana).
L’empresa presta servei sota l’empara d’aquesta concessió en les
línies següents:
1. L320 ............................
2. L322 ............................
3. L323 A ........................
4. L323 B estiu ...............
5. L324 ............................
6. L325 estiu ..................
7. L326 estiu ..................

La Vall d’Uixó-València
Toràs-Castelló de la Plana
Castelló de la Plana-Terol
Orpesa-Castelló de la Plana-Terol
La Vall d’Uixó-Castelló de la Plana
La Vall d’Uixó-Platja de Xilxes
La Vall d’Uixó-Platja de Moncofa

a. La suma total de les línies són 556,374 km.
b. Els quilòmetres recorreguts al dia i les hores de producció al
dia realitzades són les següents:
1. Els dies laborables, durant l’horari d’estiu, es fan 704,52
km i 22,3 hores; i, durant l’horari d’hivern, 1.660,81 km i
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45,18 hores de producció.
2. Els dissabtes, en l’horari d’estiu, es fan 10,8 hores i 369,72
km; i, en l’horari d’hivern, 8,75 hores i 228,82 km de
producció.
3. Els diumenges, durant l’horari d’estiu, es fan 205,11 km
i 7,8 hores, mentre que en horari d’hivern, 480,08 km i
9,63 hores.
c. El total de producció d’aquesta concessió a l’any és de 466.893
km recorreguts i 13,458 hores de producció.
CVV-256 Port Sagunt-Sagunt-València (corredor nord de l’àrea
metropolitana de València)-Platges i les Valls.
L’empresa presta el servei en les línies següents:
8. L110 ......................
9. L112 ......................
10. L115 ....................
11. L101 ....................
12. L102 ....................
13. L201 ....................
14. L310 ....................
15. L311 ....................

Puçol-València per la N-340
Platges del nord de València
Port de Sagunt-València
Massamagrell-Platja sa Pobla
Urbans-Sagunt
Massamagrell-Serra
Les Valls-Sagunt
Port de Sagunt-Gilet

U
o obligacions de servei públic, on es negocia o concursa amb
un preu establert, independentment dels ingressos obtinguts
pels usuaris que usen el servei. Normalment, aquest tipus de
serveis tenen unes tarifes baixes per als clients i, per això, els
ingressos no solen cobrir les despeses del servei.
3.- Transport regular especial. Dins aquesta branca, es
recullen tots els serveis de transport escolar o de fàbriques,
amb col·legis privats i magatzems de taronges. La major part
estan prestats sota la UTE Escolar Castelló, contractats per la
Conselleria d’Educació. En l’actualitat, és una línia de negoci
estable que representa un 25% de la facturació de l’empresa.
4.-Transport discrecional. Aquesta àrea representa el 5% de
la facturació de l’empresa. És una àrea que es manté amb una
facturació estable en l’actualitat, si ben va haver-hi un temps en
què representava una gran part de la facturació. Està centrada
sobretot en clients particulars, alguna agència de viatges i molts
serveis de noces.
Aquesta divisió en àrees de negoci separades, amb objectius
i filosofia propis es va dur a terme el 2003.
Actuals pilars de l’empresa

D’una manera molt esquemàtica, les dades que aquesta
concessió ofereix són les següents: la suma total de les línies
són 484,083 km. El total de producció d’aquesta concessió a
l’any és d’1.544.225 km recorreguts i 57.226 hores de producció.

L’activitat d’Autos Vallduxense consisteix a oferir als
habitants de la regió on opera un mitjà de transport ecològic,
segur, sostenible i eficient des del punt de vista econòmic i
ambiental. Per a això són pilars bàsics:

Aquestes concessions van vèncer l’any 2012, però
l’administració autonòmica de la qual depenen van atorgar una
prorroga sine die fins a futura licitació.

1.

2.- Transport regular general amb contracte de gestió. Sota
aquesta nomenclatura l’empresa agrupa tots els serveis urbans

3.
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2.

Portar els clients on volen i quan volen, el més ràpidament
possible.
Oferir al client informació constant i actualitzada dels
nostres serveis.
Oferir als treballadors de l’empresa ocupació estable,
formació i conciliació laboral.
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1.- Portar els clients on volen i quan volen, el més ràpidament
possible
L’empresa té una demanda en transport regular general urbà
i interurbà de gairebé dos milions de viatgers l’any, amb un
gran component d’estacionalitat. Lògicament, aquest volum de
viatgers s’ha vist molt afectat pel descens de la mobilitat produït
per la crisi actual. Això ha obligat l’empresa a centrar-se molt
en les necessitats dels clients per a atendre-les amb la màxima
diligència i eficiència.
2.-Oferta d’informació constant i actualitzada
Dins el model de negoci de l’empresa, així com dins el seu
sistema de qualitat, oferir informació actualitzada dels serveis
al client és una prioritat. Molt especialment en les branques
de transport regular general (interurbà i urbà) i transport
discrecional.
Per a això, s’utilitzen els canals següents:
•

•

Internet, a través de la seua pàgina web on s’ofereix
informació dels horaris, de les parades, dels recorreguts.
També es mantenen informats els clients sobre talls de
carrers, canvis d’horaris, canvis de recorregut…
La parada o marquesina (en els llocs que es permet):
aquesta vital informació per al client es manté
constantment actualitzada amb l’horari de pas per la
parada i avisos sobre les possibles incidències de les
línies que passen per aquesta parada. Per a aconseguir
l’horari de pas exacte (-1 + 5 min.), l’empresa va
adquirir un programari francès, Heures, amb una
gran inversió, perquè és una ajuda a la planificació
dels serveis, de l’explotació i al sistema d’informació
estàtic als clients.
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•

Damunt l’autobús, es disposa d’horaris de mà,
informació de la línia i de les incidències del servei.

L’empresa destina uns recursos econòmics anuals («entre
gastos de publicidad como gastos de personal propio») a
mantindre la informació actualitzada i vigent.
3.-Responsabilitat social de l’empresa
Per a l’empresa, integrar adequadament la responsabilitat
social en la seua estratègia i posteriorment en el nivell operatiu
implica tindre grans possibilitats d’aconseguir avantatges
competitius que li faciliten un millor posicionament estratègic.
Els aspectes bàsics i les actuacions realitzades per a la
responsabilitat social de l’empresa en AVSA són:
• Integració de les persones
L’empresa realitza una sèrie d’activitats en aquest nivell,
com són:
Fomentar el transport adaptat, per al qual fa tres serveis
escolars especials (un d’ells amb vuit cadires de PMR), i revisa
mensualment les rampes.
Fomentar la conciliació laboral.
Fomentar la integració d’estrangers amb diferents necessitats
religioses (com ortodoxos o musulmans).
Fomentar l’ocupació estable. Per això, l’empresa té una taxa de
temporalitat molt baixa en la plantilla. A l’inici del 2015 aquest
percentatge era inferior al 15%; la resta de la plantilla eren fixos
o fins al final de la concessió.
• Respecte al medi
Un altre objectiu d’AVSA és fomentar el respecte al medi a
través de la potenciació de polítiques de mobilitat sostenible,
143

Ernest Nabàs

Un segle d’Autos Vallduxense

Investiga

U
anar adaptant la flota a l’evolució de les noves tecnologies en
transport, a través de l’adquisició de vehicles de propulsió
híbrida (Citos de MB), encara que finalment aquests vehicles
van ser un fracàs tecnològic, per la qual cosa van haver de
retirar-se de la circulació.
• Sistemes de qualitat i millores contínues
Amb la finalitat de millorar la societat a través de polítiques
de qualitat i millora contínua, l’empresa va fer un important
esforç per a mantindre la certificació ISO 9001 i aconseguir
una sèrie de certificacions que permeteren d’optar a diferents
licitacions públiques. Fruit d’aquest esforç, l’empresa compta a
hores d’ara amb cinc certificacions més ,que acrediten el seu
esforç en la millora contínua per a donar la màxima satisfacció
al client:
•

Pàgina web d’Autos
Vallduxense on
els usuaris poden
consultar horaris,
serveis, recorreguts,
tarifes, etc.

així com implantar i obtindre la certificació ISO
14001.
Es fan estudis de mobilitat contínuament per a
adaptar les necessitats de transport públic a les xarxes
operades i, així, aconseguir una major penetració de
transport públic.
S’inverteix en promoció i participació per a la
millora de la percepció del transport públic i el que
aquest pot oferir a la societat i al medi ambient.
De fet, tots els anys es col·labora activament en les
Setmanes sense Cotxe europees, tant a la Vall d’Uixó
com a Sagunt, amb la realització de diverses activitats.
S’inverteix en publicitat per al foment del transport
públic.
L’empresa va realitzar durant un temps una
política activa de foment i participació en projectes
d’innovació sobre la sostenibilitat. Per a això, va
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Norma UNE-ISO 39001 Sistemes de Gestió de la
Seguretat Viària RTS (Road Traffic Safety) és una
eina que permet ajudar l’empresa a reduir, i en última
instància eliminar, la incidència i el risc de morts i
ferides greus derivades dels accidents de trànsit, tant
in itinere com en missió, i de la introducció d’hàbits i
actituds preventius entre els seus empleats.
Norma ISO 50001, que estableix els requisits que ha de
posseir un Sistema de Gestió Energètica, amb la finalitat
de realitzar millores contínues i sistemàtiques del
rendiment energètic de l’empresa. Aquesta certificació
es basa en el cicle de millora contínua PDCA (PlanDo-Check-Act,‘planificar-fer-comprovar-actuar’),
complementària a altres normes, com ISO 14001 o ISO
9001, per la qual cosa resulta una eina complementària,
compatible i integrable amb aquests altres sistemes de
gestió que ja posseeix l’empresa.
Norma ISO 14001. L’aplicació d’un Sistema de Gestió
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Ambiental facilita la possibilitat de sistematitzar, de
manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen
en cada activitat que es desenvolupa en l’empresa, a més
de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la
contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els
aspectes socioeconòmics.
OHSAS 18001 Aquesta certificació proporciona a
l’empresa un model de sistema que permet identificar
i avaluar els riscs en el treball i els requisits que la llei
exigeix en cada cas. Així mateix, defineix la política,
l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les
funcions, la planificació de les activitats, els processos,
els procediments, els recursos, etc., necessaris per a
desenvolupar, posar en pràctica, revisar, mantindre i
millorar un sistema de gestió de seguretat i salut en el
treball.
La Norma UNE-EN 13816 és una certificació especifica
del sector de transport de viatgers que proporciona
directrius a l’empresa perquè assumisca compromisos
de qualitat i realitze mesuraments en la prestació del
seu servei, amb la finalitat de satisfer les expectatives
dels seus clients.

Innovació en sistemes de mobilitat per a ajudar a la
conservació del medi. Cotxes elèctrics.
Des del punt de vista de la innovació en nous sistemes de
mobilitat sostenible, com a eina de millora de la societat, AVSA
va liderar i va coordinar el projecte subvencionat pel Ministeri
de Foment (Projecte M 23/08) i publicat en el BOE Núm. 37 de
data dijous 12 de febrer del 2009, segons ordre FOM/4055/2008,
titulat “Experiència pilot amb car-sharing elèctric a la ciutat de
Sagunt”, que tenia com a finalitat la definició i aplicació d’una
innovadora manera de transport alternatiu al vehicle particular
mitjançant un car-sharing, que utilitza vehicles completament
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elèctrics i que, al seu torn, es recarrega en una sèrie de bases
fixes distribuïdes per la ciutat. Aquesta sèrie de bases fixes tenen
com a novetat que s’autosubministren amb energia solar, per la
qual cosa l’estalvi ambiental és doble: tant en la contaminació
en origen (gràcies a l’energia solar) com en la destinació (cotxes
elèctrics prestats sota la modalitat de car-sharing).
Aquest sistema és obert, accessible, còmode, econòmic i
ecològic. Es demostrarà la utilització dels vehicles elèctrics en
els desplaçaments urbans gràcies al fet que conjuga la recàrrega
en les bases establertes i gestió en temps real de l’autonomia
dels vehicles.
Els objectius del projecte e-Sharing van ser els següents:
1. Definir, dissenyar i desenvolupar un sistema de car-sharing
fent servir vehicles elèctrics i energies renovables.
2. Demostrar a la ciutat de Sagunt l’operativitat i validesa del
car-sharing elèctric.
3. Reduir la mobilitat del vehicle privat a l’entorn del Port de
Sagunt mitjançant la implantació del sistema de car-sharing
i, al mateix temps, reduir la congestió i la pol·lució de la
ciutat gràcies a l’ocupació de vehicles elèctrics, incorporats
en el sistema.
4. Fomentar i promocionar el car-sharing elèctric amb bases
fixes en altres entorns urbans.
5. Estudiar l’exportabilidad del sistema, així com la seua
escalabilitat, per a l’aplicació en altres ciutats de grandària
similar o major.
El projecte e-Sharing és un projecte coordinat que va
involucrar AVSA com a entitat sol·licitant i coordinador del
projecte, i, com a entitats participants, Mobilitat Urbana
Sostenible (MOVUS) i Green Power Technologies. A més,
el projecte comptarà amb el suport de l’Institut Tecnològic
de Castella i Lleó (ITCL) per a la definició, disseny i
desenvolupament dels elements previstos, amb l’Ajuntament
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Autos Vallduxense
ha inciat una nova
etapa dins el Grup
TRANSVIA.

de Sagunt i de la Universitat Politècnica de València
com a entitats externes que validen el funcionament i
l’operativitat del sistema implantat.

U

s’obri un nou cicle d’oportunitats, sinergies i millores
en la gestió.
El 30 de juny del 2015, la junta general va decidir
de transformar la naturalesa jurídica de la societat a
fi de poder agilitzar la gestió i la va convertir en una
societat limitada.

Últims canvis en la societat
En el consell d’administració de setembre del 2014
es decideix de fer una reducció de capital contra les
pèrdues d’exercicis anteriors per tal de reequilibrar
la situació patrimonial de l’empresa. Es proposa, a
més, de dur a terme una ampliació de capital en unes
determinades condicions.
Fruit de tot això, s’incorpora un nou soci industrial
en l’estructura accionarial de l’empresa. Així, la
societat inicia una nova marxa dins un important
grup valencià, com és el Grup Transvia. Gràcies a això,
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L’Associació Nacional de Transports
entrega a AVSA
un premi per la
seua antiguitat en
el sector. Recull el
premi Salvador
Nabàs Orenga,
president de la
companyia.
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Com hem dit abans, a la Vall d’Uixó, Autos Vallduxense era
sinònim d’el Garaig: xòfer del Garaig, soci del Garaig, conseller
del Garaig... El Garaig per antonomàsia era el que es construí
a la “carretera de Xilxes”, anomenada durant part de la Segona
República i la Guerra Civil “avinguda Pablo Iglesias”, després
rebatejada “avenida de José Antonio” durant el franquisme i
avui “avinguda de Jaume I”. La seua torreta, aixecada el 1949, li
va donar personalitat i va ser un edifici de referència al centre
de la ciutat.
Fem un repàs als garatges, estacions d’autobusos i parades
que en aquests prop de cent anys de vida ha tingut AVSA a la
Vall d’Uixó, Castelló, València, Viver o Sagunt.
El primer garaig es va llogar als pocs dies de constituir-se
la societat. Al gener de 1922 es lloga un local on «quepan al
menos tres coches». El 20 de febrer de 1922, s’arrenda per tres
anys una planta baixa de Ramón Segarra Beltrán a la plaça de
Castelar, núm. 1 (el Centre), amb entrada pel carrer de Sant
Cristòfol. El lloguer era d’una pesseta i 25 cèntims diaris.
El Garaig
Immediatament s’engega el projecte de construcció d’un
ampli garaig en l’eix de desenvolupament de la ciutat en aquell
moment. L’operació d’adquisició del solar i la construcció
de nou garaig en la carretera de Xilxes és una fita important
en l’empresa. L’u d’abril de 1925 comencen les gestions per a
comprar el terreny, propietat de Consuelo Porcar Ribelles,
germana del secretari de consell, Vicente Porcar.
El 8 de novembre de 1925, es va adquirir a José Nebot Orenga
un solar de mitja fanecada pel preu de 6.500 pts, confrontant
amb la carretera de Xilxes, la senda Benigafull i el Centre Obrer.
El consell d’administració de l’1 de febrer de 1926 va
encarregar a Joaquín Rambla «la confección de plano y
proyecto del nuevo edificio para garaje y asignarle la dirección
de las obras». Pocs dies després, el 8 d’abril, s’acorda «contratar
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Any 1961. Cursa
ciclista al seu pas
per davant del
Garaig d’Autos
Vallduxense; a la
dreta veiem la porta
del xamfrà.

mediante subasta que se celebrará ante el Consejo
de Administración y se anunciará con ocho días de
anticipación por medio de bandos públicos en la
localidad, la construcción de las paredes del edificio
para garaje». La fiança es va fixar en 500 pts. El mateix
procediment es va emprar en la contractació d’onze
marcs i onze reixes per a les finestres de l’edifici, així
com per a les portes («todas las puertas que den la
cara al exterior serán de madera movila que esté bien
seca»), l’encavallada i el trespol.
El mateix any 1926 s’inaugura el nou garaig.
El 7 d’agost de 1927 es concedeix autorització a
Silverio Gil, administrador, i Amadeo Cumba, xòfer,
perquè establisquen el seu habitatge al pis alt de
l’edifici social del garaig, «realizando por su cuénta las
obras indispensables».
Durant la Guerra Civil, l’edifici del Garaig va
sofrir nombrosos desperfectes. El maig de 1939, per
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a recuperar la normalitat de
funcionament, es van agilitar els
treballs de reparació de l’edifici i
dels vehicles, amb una quantitat
de 3.000 pts.
En 1949 es realitzen obres
de millora de l’edifici del garaig
amb la construcció d’una torreta
sobre el xamfrà. Es contracta
l’obra amb Manuel Zorrilla.
Ací paraven, entraven, eixien
i pernoctaven els autobusos (els
“cotxes del Garaig”, en expressió
popular). Quan el cotxe seguia
trajecte, per exemple, cap a
Sogorb, la parada la tenia al
carrer.
Al Garaig s’hi va instal·lar el
taller de reparació dels autobusos
i les oficines. Les oficines tenien
dues estances que ocupaven al secretari i l’administratiu,
en ls quals es reunien cobradors i xòferes en les hores
d’espera. Des de les oficines es va obrir una finestreta
per a la venda de bitllets. Al costat hi havia una àmplia
sala d’espera des de la qual es podia accedir directament
a l’interior del Garaig.
A l’ampli saló del primer pis hi tenien lloc les
reunions de les juntes generals. En la Junta General
de 1956, Emilio Bernús «ruega al Consejo, se mejoren
las condiciones del salón de Juntas con la decoración
necesaria y colocando en la presidencia los retratos de
Juan Bautista Nabás Ribelles y Vicente Porcar Ribelles,
artífices históricos de la prosperidad de la empresa».
Acceptat el suggeriment d’Emilio Bernús, el president
manifesta que el consell sent com a pròpies les
paraules del senyor Bernús i quant a l’ornamentació
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de la sala de juntes i oficines de la societat, «no se ha dedicado
atención hasta el momento a estos asuntos por considerarlos
secundarios bajo el espíritu general de parquedad con que ha
actuado siempre el Consejo en lo referente a estos temas».
En la junta del 29 de maig de 1979 s’acorda de gestionar
la venda del solar del vell garaig a l’avinguda Jaume I, 6, i
s’encarrega al president i als consellers Juan Bautista Nabàs i
Eugenio Tuzón de fer les accions oportunes. Aquesta decisió es
concreta el 1980, quan es faculta el president per a la venda de
l’immoble.
Canvis
Les noves necessitats (augment de flota i major espai per
al taller) van aconsellar d’adquirir una parcel·la cèntrica. Això
es concretà el 1953, quan s’adquirí una parcel·la de fanecada i
mitja a la partida del Molí d’Oli, a l’avinguda Cor de Jesús, 13,
de la Vall d’Uixó. Ací es va construir el garaig i es va traslladar
la seu social. La façana la va construir Bautista Giménez el
1957, per un import de 32.926 pts.
El 1963 s’acorda d’adquirir una parcel·la de secà de 4.000
m2 a la partida dle Poalets per a instal·lar-hi el taller. L’any
següent es munta en aquest solar el taller de reparació i neteja
d’autobusos. La construcció la fa, després d’estudiar quatre
propostes, Vicente Diago, per un import d’1.580.000 pts. Va
entrar en servei el setembre de 1974.
El setembre de 1982 es tanquen els tallers dels Poalets i poc
després es venen i el 1974 s’inicia la construcció de la nova
estació d’autobusos, a l’avinguda Cor de Jesús.
L’any 1975 es va adquirir la casa de cent metres quadrats
de Francisco Fenollosa Segarra, a l’avinguda Cor de Jesús, 13,
contigua al solar d’AVSA. Aquest immoble remodelat va servir
d’oficines, despatx de la direcció i taquilla de dispensació de
bitllets. S’hi va mantindre el servei fins i tot després d’haverse venut la resta del solar, fins que es va inaugurar l’estació
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d’autobusos de la Conselleria de Transports de la
Generalitat, a l’avinguda de l’Agricultor de la Vall
d’Uixó. S’inaugura el 21 de novembre del 2000.
El 1990 comencen les negociacions per a vendre a
Mercadona l’estació d’autobusos de l’avinguda Cor de
Jesús. Es fixa el metre quadrat en 115.000 pts. El procés
és llarg i difícil, fins al punt que en un determinat
moment es notifica la suspensió del contracte de
venda. Però finalment, el setembre de 1994, s’arriba a
un acord i es fa la venda per un import de 244.835.000
pts. S’escriptura la venda del solar a València el dos de
juliol de 1996. Es lliuren les claus i la possessió de la
finca, si bé l’estada es prorroga fins al 19 d’octubre.
L’any 1996, AVSA participa en un 25 % del seu
capital en la societat Serverola SL, que adquireix un
solar al polígon Belcaire de la Vall d’Uixó. Urbanitza
la parcel·la i construeix naus industrials per a la venda.
Posteriorment, Serverola SL lloga a AVSA mitja illa
preparada i adequada per a taller, estació d’autobusos
i oficines. S’adquireix material, com tanc de gasoil,
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Castelló de la Plana,
parada de la plaça
Sixto Cámara.
L’autobús és un
Seddon, conegut
com “el Xato”.
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oficines i sala d’espera. L’edifici té quatre metres de façana i deu
de fons, amb tres plantes. És contigu al Cinema Goya. Ací es
traslladen la parada i la venda de bitllets.
Les dificultats de trànsit per a accedir en aquest punt tan
cèntric impulsen l’Ajuntament a desplaçar la parada al carrer
Pintor Oliet, al costat del Parc Ribalta,. Aquesta decisió obliga
la societat a posar en venda la casa de l’avinguda del Rei En
Jaime. L’adquireix Francisco Alegre Ramón pel preu de tres
milions i mig de pessetes el 17 de maig de 1978. Avui el final
del trajecte es troba a l’estació d’autobusos.
València

Entrega de l’autobús
Seddon, “Xato”,
a l’Albereda de
València. D’esquerra
a dreta, Ernesto
Nabàs Ribelles,
president de la
companyia, Fausto
Borgoñón García i
Ricardo Portalés Bel,
membres del consell
d’administració, els
carrossers germans
Montó i finalment
Vicente Moya
Porcar, membre
també del consell
d’administració.

tren de rentatge i maquinària per al taller.
Al polígon Belcaire hi ha la seu social actual des de
l’any 2000.
Castelló
La parada de l’autobús d’AVSA a Castelló s’establí
primerament al carrer Ruiz Zorrilla. Al juny de 1932,
després de notificació de l’alcalde Peláez, va passar a
la plaça Sixto Cámara, davant del quiosc Ruiz. Aquest
lloc de parada es mantingué fins als anys seixanta.
El 21 de novembre de 1962, l’Ajuntament de Castelló
convocà les empreses de transports de viatgers per a
proposar-los de construir una estació d’autobusos.
El consell va defensar la conveniència de continuar
parant a la plaça del General Sanjurjo (abans, Sixto
Cámara; avui, plaça del Real), pel costum dels viatgers
i per a deixar-los al centre comercial. El projecte no va
passar de projecte d’un alcalde.
L’any 1967, AVSA adquireix un edifici a Castelló
de 41 m2, a l’avinguda del Rei En Jaume, 114, per a
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A València, des dels seus inicis, AVSA parava al garatge del
carrer Xàtiva, propietat d’Hispano Fuente En Segures. En els
anys seixanta, l’Ajuntament de València tanca aquesta estació
per a construir-ne una a la partida de Campanar, al costat del
riu Túria.
El procés de desallotjament de l’estació del carrer Xàtiva va
ser llarg i costós. Per requeriment judicial, s’obliga a deixar-la,
amb el perjudici que produiria a l’empresa i als passatgers. Es
busca solució amb els altres transportistes i l’Ajuntament. Es
pretén un lloc cèntric, que deixe els passatgers a l’àrea comercial
de la ciutat. La solució és llogar, conjuntament amb Autobusos
Furió, una planta baixa al veí carrer Bailén, al costat de l’estació
de Renfe. Aclí s’instal·la la sala d’espera dels viatgers i el despatx
de bitllets. La utilització i el pagament els feren conjuntament
les dues empreses.
El 1970 es negocia la utilització de la nova Estació
Central d’Autobusos a València, al costat del riu Túria, que
va començar el dia 11 de febrer. Les autoritats municipals de
València no volien que els autobusos de línia feren parades en
el trajecte fins a l’estació d’autobusos, però els concessionaris
trovaven l’estació lluny del centre comercial, cosa que els
ocasionava importants perjudicis per la baixada de nombre
d’usuaris. Les parades que feien els autobusos van ocasionar
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moltes situacions de tibantor i repetides multes.
Sogorb, Sot de Ferrer, Viver, Begís
1963. S’aporten 4.000 pts a l’Ajuntament de Sot de Ferrer per
a la construcció d’un refugi al costat de la carretera destinat a
aixoplugar els passatgers que esperen l’autobús.

B. Inventaris, balanços i
reclamacions
•

Sagunt
L’adquisició d’empreses, concessions i posada en serveis
de les línies de Sagunt a València duu el desplaçament del
centre d’operacions de la Vall d’Uixó a Sagunt. Són constants
les reunions amb l’Ajuntament de València i la seua àrea
metropolitana nord i amb Sagunt i els seus pobles propers per
a anar resolent els contenciosos o millorant els serveis, fins a
crear-se l’àrea metropolitana i el metrobús.
Conseqüència obligada és l’adquisició de solars i la
construcció de locals a la zona. L’any 1979 s’adquirí una finca
rústica a Sagunt, al polígon 67, per un import d’1.900.0000 pts.
El terreny destinat a garaig va començar a urbanitzar-se com a
terciari el 2007.
El 1990 es decideix de construir un edifici que feia d’estació
d’autobusos, garaig i taller en la carretera de Sagunt al Port.

◄
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Fins l’any 1940 la societat portava un llibre oficial d’inventaris
i balanços. Era tal el seu rang que el dia de la constitució de la
societat, davant notari, es registra aquest llibre entre el jutge
de pau, Alardo Miralles, i el secretari, José Perelló. El llibre ens
deixa unes dades curioses.
El 31 de desembre de 1922, segons arqueig, hi ha en efectiu
en caixa 6.812 pts. Aquest mateix dia, al local del garaig, hi
havia els cotxes següents:
• Núm. 1. Un autoòmnibus Hispano-Suiza de 3.040 CV,
proveït d’un clàxon, dos fars i una vela, el cost total del qual
fou de 35.000 pts i figura valorat en 29.750 pts.
• Núm. 2. Un autoòmnibus Hispano-Suiza de 15-20 CV, el
cost del qual fou de 24.347 pts, valorat en 20.695 pts.
• Núm. 3. Un Hispano-Suiza, amb un cost de 33.151 pts.
• Núm. 4. Un autoòmnibus Packard, el cost del qual fou de
15.500 pts.
Hi havia també un carret per a repartir encàrrecs, un moll,
tres tornavisos, setze vàlvules, sis coixinets de cap de biela, etc.
Entre d’altres coses curioses, cal ressenyar l’existència de cinc
xiulets, tres bosses de cuir, tres veles per a servei de baca, un
poal, un ruixador, un peu de rei, una serra, unes tisores i dues
escales per a servei de baca.
Les despeses de constitució de la societat ascendeixen a
2.413 pts. Les despeses de l’adequació del primer garaig, a la
plaça Castelar, núm. 1, foren 4.618 pts. Es paguen 1.000 pts a
Hisenda com a fiança per a poder licitar en la subhasta de la
conducció de correu des de Nules a la Vall d’Uixó.
L’actiu pujava a 145.100 pts, coincidents amb el passiu, i el
benefici per saldo era de 9.533 pts.
En el llibre d’inventaris i balanços, el 1926 hi figura ja el
garaig de la carretera de Xilxes. Es valora el solar en 8.600 pts i
les despeses d’edificació en 33.972 pts. Les despeses d’edificació
van pujar, el 1927, a 62.279 pts.
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El 1928 els beneficis van ascendir a 708 pts.
El personal i els salaris, en aquest mateix any de 1932, eren:
Gonzalo Ahís, cap de servei → 11 dies, 110 pts
Amadeo Cumba, mecànic → 11 dies, 110 pts
Enrique Aledón, xòfer → 11 dies, 101,20 pts
Salvador Rebollar, xòfer → 11 dies, 88 pts
Emilio Fenollosa, xòfer → 11 dies, 88 pts
Manuel Porcar, xòfer → 11 dies, 88 pts
Batiste Miguel, xòfer → 11 dies, 88 pts
Gabriel Cortés, xòfer → 11 dies, 77 pts
Ángel Soto, xòfer → 11 dies, 77 pts
Vicente Serrano, cobrador → 11 dies, 55 pts
Manuel Escuder, cobrador → 11 dies, 55 pts
Pascual Gregori ,cobrador → 11 dies, 55 pts
Enrique Segarra, cobrador → 11 dies, 55 pts
Paulino Mingarro, cobrador → 11 dies, 55 pts
Miguel Noguera, cobrador → 11 dies, 55 pts
Manuel Porcar, cobrador suplent → 9 dies, 45 pts

U
En el llibre d’inventari i balanç de 1940 apareix la recaptació
diària per bitlletatge. L’1 de juny es van recaptar 1.298 pts i la
recaptació diària oscil·là entre 869 i 1.672 pts. La mitjana de
recaptació va incrementant-se i disminueix ostensiblement
durant el mes d’agost.
En aquests llibres trobem, corresponent a l’any 1956:
Despeses:
Sous ....................................................... 629.559 pts
Assegurances .......................................... 51.594 pts
Recanvis ................................................ 292.938 pts
Lubrificants ............................................ 97.443 pts
Rodes ...................................................... 158.056 pts
Imposts:
Llicencies línies a Castelló .................. 177.331 pts
Llicències línies a València ................. 172.555 pts
Patents automòbils ................................ 33.914 pts
Contribució urbana i rústica .................. 3.045 pts
Arbitris a l’Ajuntament ........................... 7.080 pts.

La retribució de les hores extraordinàries era d’1,50 pts el
xòfer i a una pessetes el cobrador. Els dies normals, el xòfer
cobrava 9,20 pts, jornal dia, i el cobrador, 5 pts dia.
Els proveïdors de pneumàtics eren Michelin, i les cambres
eren Firestone.
L’import del dividend, el 1926, fou: 2 accions, 36 pessetes; i
l’any 1930, per 2 accions, 113 pessetes.
El 13 de març de 1936, el president Juan Bautista Nabás
Ribelles signa per última vegada, els inventaris i balanços de
l’exercici de 1935.
El llibre d’inventaris i balanços, és l’únic document de
l’empresa que dóna testimoniatge de l’activitat econòmica de la
societat durant els anys de la Guerra. Amb les seues dades, hem
pogut reconstruir aquella realitat tal com figuren en el capítol
corresponent.

El mateix 1956 es van pagar 444 pts de multes i 3.925 pts de
telèfon.
1968: en multes, 70.207 pts; en telèfon, 15.934 pts
1969. en multes, 29.396 pts; en telèfon, 26.008 pts
1975: en multes, 75.756 pts, en telèfon, 77.454 pts
1985: en multes, 202.400 pts; en telèfon, 932.489 pts
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Ingressos:
Línia a València ................................ 1.540.908 pts
Línia a Castelló ................................. 1.073.472 pts
Línia a Sogorb ....................................... 538.468 pts
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1988: en multes, 153.230 pts; en telèfon, 859.735 pts; en
llum i aigua, 378.996 pts
Any 1975
Despeses:
Personal .............................................. 2.875.941pts
Recanvis ............................................. 1.414.093 pts
Lubrificants .......................................... 439.841 pts
Pneumàtics ........................................... 575.532 pts
Personal de moviment ................... 15.256.787 pts
Personal d’administració ................. 2.314.660 pts
Assegurances ..................................... 1.302.841 pts
El 1984 comença a pagar-se l’Impost de Valor Afegit (IVA).
La primera quota va ser de 7.868.446 pts.
Copiador de cartes
El 1940 es crea un arxiu “Copiador de cartes”, document
autenticat pel jutge de pau, d’acord al Codi de Comerç i Llei del
Timbre de l’Estat. S’hi recopila tota la correspondència oficial
de l’empresa.
Són documents de la relació amb proveïdors, bancs i
organismes oficials. Els signa tots el secretari del consell,
per ordre del president. Hi trobem, per exemple, la carta
al proveïdor de carbó de Villores, amb què funcionaven a
gasogen els autobusos durant els primers anys quaranta.
Demanen recanvis de pneumàtics per a continuar oferint
el servei Castelló-Viver perquè els que tenen estan molt
danyats.Rellegint els papers, apareixen proveïdors històrics
d’Autos Vallduxense. Per exemple, el 1925 hi ha: Abelló Betoret,
C. Cervera. J. Cumba, Cofisa, Ballestas Julton, Radiadores
Ordóñez, Garaje Castellón, Gestoría Beltrán, Servicios Diesel.
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El 1967 hi trobem: Ballestas Grisel, Garaje Castellón, José
Michavila, Radiadores Ordóñez, Rafael Montañana. Deu anys
més tard, són proveïdors: Estación de Servicios Ripoll, Estación
de Servicios Ferrer, Estación de Servicios García Sanchis,
Autos Carrocería Riu, José Peñaroja Nebot, Recauchutados
Diago, Manuel Debón, Ballestas Julton, Ballestas Grisel, Frenos
Sagunto, Automóviles Michavila, Servicios Técnicos Diesel,
Seica, Hermanos Sorribes.
En el llibre d’inventaris i balanços de 1926, hi figura ja el
garaig de la carretera de Xilxes, amb una valoració del solar de
8.600 pts i unes despeses d’edificació de 33.972 pts. Les despeses
d’edificació van pujar, el 1927, a 62.279 pts.
El 1928, els beneficis van ser de 708 pts.
Reclamacions
Trobem una altra curiositat en el Llibre de Reclamacions. Està
visat el 26 de novembre de 1935 i signa com a interventor de l’Estat
Ramón Atienza, que torna a testificar-ne el control el 6 de febrer de
1936. Fins el 1950 no hi ha un altre control, i no hi ha cap reclamació
per escrit.
El 6 d’abril de 1951 té anotada la següent reclamació de sis
signants «poseedores de los billetes de Nules a Vall d’Uixó. En el día
de la fecha en el servicio que hay de Nules a Vall de Uxó de las 10 de la
mañana, el coche de la compañía de Vall de Uxó, matrícula V-17497
con placa de 25 plazas, exponemos al organismo pertinente venía
ocupado por 49 pasajeros naturales y denunciamos el caso ante el
reiterado abuso del mismo por la frecuencia que ocurre. También
exponemos que en la baca del mismo la ocupaban dos pasajeros.
También tenemos que llamar la atención de la inconveniencia del
trato de los empleados sobre los pasajeros».
Hi ha una altra reclamació d’abril de 1958 per la supressió d’un
servei. Es tenia l’ordre de reduir els serveis i el 3 d’abril, que era
festiu, es va suprimir un servei al matí.
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Número 11 de la revista Fuerza, de
la Federació Nacional de Transports
d’Espanya, (febrer del 1933). Notícia
d’un conflicte laboral entre Autos
Vallduxense i el xòfer Àngel Soto,
treballador que havien acomiadat de
l’empresa.

C. Personal
•
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Aportem la relació del personal d’Autos Vallduxense fins
l’any 1975.
AVSA va començar el 16 de novembre de 1921 amb tres
treballadors: Ricardo Soler, xòfer, Francisco Arnau, cobrador,
i José Ragán, administrador provisional, amb un sou de quatre
pessetes diàries. Als pocs dies, aquest darrer fou substituït per
Silvestre Gil.
Les vuit persones que es van presentar per a treballar de
cobradors van ser sortejades per a entrar al servei de la societat.
D’acord a l’ordre del sorteig, anaven incorporant-se al treball.
La sort situà els aspirants en aquest ordre:
1r Florencio Palasí
2n Francisco Porcar
3r Joaquín Jiménez
4t Domingo Pérez
5è José Almela
6è Vicente R. Segarra
7è Recaredo Miguel
8è Enrique Gumbau.
Francisco Lluch, xòfer, 1922 (està tan sols uns mesos)
José Guzmán Bernad, xòfer, 1923
José Martí Archilés, xòfer, 1923
Vicente Ramón Segarra, xòfer, 1924
Manuel Porcar Ferrer, 1924
Santiago Fernández, xòfer, 1924
Amadeo Cumba Giménez, mecànic, 1925
Salvador Rebollar París, 1926 (va ser primer conductor i
després cobrador; baixa per jubilació el 1965)
Silverio Gil Aragonés, xòfer, 1928
Vicente Porcar Ribelles, comptable auxiliar del secretari, amb
una retribució de 500 pts trimestrals
Enrique Aledón Jover, xòfer, 1929-1970
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Amable Mondragón, xòfer, 1928
Recaredo Miguel, cobrador, 1928
Ernesto Castelló Braulio, cobrador, 1928
En 1929 es crea la figura de cap de personal. Es nomena
Gonzalo Abrio González (1929-1946)
José María Esbrí Salvador, xòfer, 1929
José Escuder, cobrador, 1929
Francisco Abad Gil, xòfer, 1929
Vicente Gimeno Gimeno, cobrador, 1929
Joaquín Gil Fenollosa, cobrador, 1929
Bautista Miguel Arenós, 1930, xòfer del núm. 11 (es jubila el
1968)
Pascual Gregori Tur, cobrador, 1930
Manuel Peñarroja Baldayo, cobrador, 1930
Enrique Segarra Arnau, cobrador, 1930
Emilio Fenollosa Peirats, xòfer, 1931 (amb un jornal de 8 pts
diàries)
Paulino Pérez, aprenent de taller, 1931
Gabriel Cortés, xòfer, 1931
Miguel Noguera Català, de Viver, com a cobrador de la línia
fins a Viver, 1939
La plantilla s’inicia després de la Guerra Civil amb:
Vicente Porcar Ribelles, comptable
Vicente Moya Porcar, auxiliar de secretària
Salvador Rebollar París, xofer
Manuel Porcar Ferrer, xofer
Bautista Miguel Arenós, xòfer
Gabriel Cortés Ibáñez, xòfer
Paulino Mingarro Roig, cobrador
Manuel Escuder Talamantes, cobrador
Enrique Segarra Arnau, cobrador
Enrique Aledón Jover, xòfer
Manuel Orenga Ferreres, xòfer
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Enrique Tur Orenga, aprenent
Miguel Nogueras Català i Gonzalo Abrio Gómez, caps de
serveis
Enrique Tur Orenga, aprenent, va passar a ser cap de taller el
1949
Vicente Recatalá Romero, xòfer, 1940
Alfredo Pareja García, mecànic, 1940 (va treballar cinc mesos)
Juan Mirall Martínez, mecànic, 1941-43
Vicente García Cebrià, xòfer, 1942-1953
Mario Alcover Cañadilla, xòfer, 1942
Miguel Arnau, cobrador, 1942
Rafael Ponce Bejerano, cobrador, 1942
Paulino Mingarro Arnau, 1942
Luís Solsona, cobrador,1942
José Cros, xòfer, 1943
Gregorio Calvo Santiago, auxiliar de taller, 1943 (xòfer,1945)
Vicente Porcar Tur, auxiliar administratiu, 1943
José Anto Rivera, mecànic, 1943
Alfonso Martínez Ruiz, ordenança, 1947
José Segarra Ortells, xòfer, 1948
Joaquin Aragó Porcar (cessa el 1955)
Francisco Rico Verdú, xòfer, 1949
Bernabé M. Pascual, xòfer, 1949
Manuel Peirats Arnau, aprenent de taller, 1949
Joaquín Ortiz Burguete, xòfer, 1949
José Rius Bernús, xòfer, 1949-1988
Enrique Segarra Aledón, cobrador, 1950
Aquilino Bueno Castejón, mecànic, 1951
Julián Camaño Moreno, xòfer, 1951
Emilio Segarra Ferrer, xòfer, 1951-52
Luis Solsona Lledó, carrosser, 1951
Vicente Segarra Aledón (fill d’Enrique Segarra Arnau, al qual
substitueix com a cobrador després de la seua defunció), 1951
Antonio Bernal Beltrán, oficial de taller, 1952
Joaquín Sanz Arnau, 1952
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Vicente Orenga Rovira, aprenent, 1952
José Peris Domingo, mecànic, 1953
Valentín Sebastián Fabra, conductor, 1953
Manuel Gil Mínguez, conductor, 1953
José Manuel Sanz Igual, cobrador, 1953 (línia Sogorb)
El cens electoral sindical de 1953 donava el dret de vot a 31
persones:
José Salvador Doñate
Vicente Orenga Rovira
Vicente Ortiz Soler
Vicente Aragó Margais, cobrador, 1955-1969
Joaquín Ortiz Burguete, conductor
Salvador Rebollar París, conductor
Francisco Rico Verdú
Valentín Sebastián Fabra
José Lluch Daròs, conductor, 1954
Francisco Artola Pitarch, 1954
José Salvador Doñate, aprenent, 1954
Francisco Salvador Arnau, aprenent, 1958-1970
Juan Rubert Cabrera, 1959
Alfredo García Adrián, conductor, 1959
Francisco López Mañes, cobrador, 1959
Jose Artigas Andrés, cobrador, 1959-1960
Miguel Luengo Galán, cobrador, 1959
Carlos Artola Pitarch, cobrador, 1960
Jesús Zamora Jaén, 1961
Vicente Vives Lucas, 1961
Blas Lluch Daràs, 1961
Eduardo Campillo Montero, 1961
Miguel Luengo Galán, 1961-1970
Francisco López Máñez
Juan Rubert Cabrera
Salvador Tronchoni Flores
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José Lluch Daràs
Julián Martínez García
José M. Aragó Margais
Manuel Gil Mínguez
Antonio Cudé Arrando
Vicente Aragó Margais
Vicente Ortiz Soler
Antonio Bernal Beltrán
Julián Camaño Moreno, 1961 (jubilació 1969)
Facundo Bueso Doménech, mecànic, 1961
Ernesto Esbrí Nebot, aprenent, 1962-1972
Vicente Sanfrancisco Marco, aprenent, 1962
Joaquín Bernad Beltrán, conductor, 1963
Antonio Marín Clemente, resident a Sogorb,
cobrador, 1963
Juan Lázaro Alcaide, xòfer, resident a Begís, 1963
Juan Rubert Cabrera, mecànic, 1963
Ramón Català Genís, xòfer, residència a Viver, 1964
Pedro Moreno Masip, cobrador, resident a Begís, 1964
Enrique Orenga Ten, mecànic, 1964
Manuel Querol Sebastián, conductor, 1964
Carlos Alfaro Xiva, conductor, 1965-1970
Emilio Segarra Ferrer, conductor, 1965
José Navarro Diago, cobrador, 1965
Enrique Cardo Estellés, 1965
Vicente Arnau Adsuara, conductor, residència a
Gàtova, 1966
Ambrosio Andrés Urban, cobrador, 1966-1970
Julián Catalán Guillamón, cobrador, 1966
Manuel Pallardo Aragó, administratiu, 1967
Ángel Artola Pitarch, conductor, 1967-68
Eleuterio Diago Clavell, mecànic, 1968-1970
Jesús Ibáñez Arnau, cobrador, 1968
Miguel Noguera Silvestre, conductor, 1969
Facundo Bueso Rovira, aprenent, 1969
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Dionisio Marín Melchor, aprenent, 1969
José Lozano Rodríguez, conductor, 1969
Eulogio Palasí Latorre, cobrador, 1969
Gabino Sauca Orenga, cobrador, 1969
Doroteo Alemany Mena, cobrador, 1969
Vicenta Segarra Serrano, administrativa, primera
dona treballadora, 1969
M. Elisa Selma Martí, taquillera a Castelló, 1969
Fabián Cudí Arrando, cobrador, 1969
Antonio Bernad, cobrador, 1969
Antonio Pérez Antolín, cobrador, 1969
Ricardo Alegre Catalán, cobrador, 1969
Ambrosio Andrés Urbán, 1970-1970
Miguel Dupla Langa, 1970
Gregorio Hernández Candel, conductor, 1970
Antonio García Ferrer, conductor, 1970
Antonio Buendía Barreda, conductor, 1970-1971
Virgili Cano Cano, conductor, 1970
José Guzmán Fas, administratiu, 1975
Paulino Mingarro
Arnau, cobrador
d’Autos Vallduxense.

U
la necessitat de dotar d’acompanyants els transports
escolars de menors, per la qual cosa es contractaren
diverses persones a temps parcial. I un altre motiu
han sigut les jubilacions parcials, que han permès a un
important volum de persones jubilar-se amb 60 anys,
a canvi que l’empresa completara la jornada d’aquesta
persona amb una altra nova contractació.
PERSONAL

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Administració/inspecció

8

7

6

6

8

8

8

8

8

8

Tallers

4

6

5

5

6

6

6

6

6

6

Moviment

47

52

50

51

59

58

67

67

58

63

Totals

59

65

61

62

73

72

81

81

72

77

El volum de persones en la plantilla ha evolucionat
molt poc. Malgrat la creació de nous serveis de
transport públic urbà en diferents
municipis, el motiu que hi haja
hagut tan poca variació es deu a
l’optimització de la resta de serveis
de transport, que s’ha dut a terme
mitjançant la reestructuració de
línies per a adaptar l’oferta a la
demanda.
Això no obstant, en termes
numèrics hi ha una variació
important per dos motius
relacionats amb canvis legals o
de contractes. Un motiu va ser
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