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Antecedents 

 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a petició de 

l'Ajuntament d'Elda (Alacant), per resolució del 15 de maig del 2013, va acordar incoar 

expedient per a declarar Bé d'Interés Cultural amb categoria de Zona Arqueològica, al 

Jaciment Arqueològic El Monastil d'Elda així com obrir l'oportú període d'informació pública. 

Amb data 11 de juliol del 2013 la Direcció General de Cultura va remetre el CVC (registre 

d'entrada del 17 de juliol), la documentació per la qual sol·licitava informe del nostre 

organisme consultiu. 

 

Característiques del Jaciment. 

 

El jaciment arqueològic El Monastil, es troba en l'àmbit periurbà d'Elda, al nord del terme 

municipal, en el límit amb el terme de Petrer, en la partida rural Torreta-Monastil, en els 

contraforts orientals de la serra de La Torreta, sobre un estret esperó allargat, i ocupa, així 

mateix, les terrasses quaternàries de la vessant meridional. 

 

L'ocupació d'este assentament es data entre finals del tercer mil·lenni i els inicis del segon 

a.d.C. (Calcolític) i l'època almohade (S. XIII) amb un especial nivell d’ocupació entre l'època 

ibèrica i el període tardantic. En la vessant meridional del poblat s'ubiquen les restes d'un 

sistema defensiu iberromà que va fortificar l'accés a l'oppidum i que possiblement es va 

reutilitzar posteriorment. 

 

El jaciment està format per: 

 

El poblat del què es conserven fonamentalment vivendes de tendència rectangular, adaptades 

a l'orografia irregular del turó, reutilitzades als llarg d'estos períodes i distribuïdes entorn d'un 

carrer central. 

 

El Sistema defensiu, que es troba en la seua vessant meridional, i del que es conserven uns 

quants trams de muralla de l'oppidum iberoromà, amb un grossària de tres metres, construïda 

ja, recolzada sobre la paret rocosa natural del lloc. 

 

Un conjunt domèstic i artesanal, situat extramurs, amb estructures datades entre l'època 

ibèrica i el període tardantic, del que destaquen les restes d'un magatzem ibèric. També s'ha 

documentat l'existència d'un forn metal·lúrgic iberoromà. Sobreïxen els vestigis de terrisseria 

amb tres forns datats a finals del període republicà. 
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L'església cristiana ubicada en una modesta esplanada de l'extrem nord-occidental de 

l'assentament, en la seua part més elevada. En l'entorn de l'església hi ha un conjunt de peces 

arquitectòniques, decoració ornamental i mobiliari litúrgic  que fa pensar en una cronologia 

general de l'església de a mitjan s. VI i primeres dècades del s. VII d.d.C 

 

La delimitació literal de l'entorn de protecció de la zones arqueològica, s'ajusta a les exigències 

legals, i en ell es troben: 

 

El jaciment de les terrasses del pantà de finals del neolític, La cova de la casa Colorà, d'entre 

els segles III i II a.d.C., el Molí Vell (s. XVII-XVIII) i fàbrica de lones (1903-1920), la fàbrica 

de la Llum de Monastil formada per dos naus paral.leles (1899-1900), i Les Preses del pantà 

(primera presa, 1684-1698; segona presa 1842-1890). 

 

Conclusions 

 

1.- Vistos els antecedents i la caracterització general el CVC acorda informar favorablement la 

Declaració de Bé d'Interés Cultural del jaciment arqueològic d'El Monastil, Elda, amb la 

categoria de Zona Arqueològica. 

 

2.-  En este mateix orde, el CVC recorda la necessitat protegir estos jaciments patrimonials 

dins d'un pla general d'actuacions que propicien el seu estudi i investigació permanents, com a 

forma de preservar el passat i afavorir l’estudi, la investigació, la formació d’especialistes i el 

coneixement del nostre patrimoni. 

 

3.- Este informe es remetrà a la Direcció General de Cultura, a l'ajuntament d'Elda, a la 

diputació d'Alacant i a la FVMP. 

 

 

 


