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Antecedents 

 

Amb data 11 de març de 2013, número de registre 85, té entrada al Consell  Valencià de 

Cultura un escrit de la directora general de Patrimoni Cultural de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport, en el qual se sol·licita un informe favorable del CVC per a complementar la 

declaració de Bé d’Interés Cultural del Castell i les Muralles de Castalla (Alacant), per mitjà de 

la delimitació del seu entorn de protecció i l’establiment de la corresponent normativa 

protectora.  

El mateix dia, el president del Consell Valencià de Cultura, Sr. Grisolía, trasllada l’escrit al 

president de la Comissió de Llegat Històric i Artístic, Sr. Bellveser, el qual encarrega la redacció 

de l’informe al conseller Sr. Vicente Ferrero.  

Els dies 22 i 27 de març el Sr. Ferrero es persona a Castalla i visita el castell i les muralles, 

acompanyat i assistit per Juan Antonio Mira Rico, historiador i tècnic del Servici Municipal del 

Patrimoni Cultural de Castalla, el qual li entrega distints documents; i per Andrés Ruiz 

Sánchez, tècnic de Turisme.  

Consideracions  

El castell de Castalla se situa sobre un turó a 780 m sobre el nivell del mar, ubicat 

estratègicament quasi al centre de la Foia de Castalla, al N de la província d’Alacant. El seu 

important emplaçament, la proximitat a abundants recursos hidrològics i a bones terres de 

cultiu, van propiciar l’ocupació de l’estratègic turó sobre el qual s’ubica el castell des de l’Edat 

del Bronze i durant les èpoques ibera i romana.  

L’assentament en època musulmana va ser dependent de la Taifa  de Dénia. Posteriorment, va 

ser incorporat pacíficament a la Corona d’Aragó (1244) i es convertí en un punt clau de la 

defensa de la frontera Sud aragonesa, enfront de la Corona de Castella. 

En 1362, el rei Pere IV el dóna a Ramón de Vilanova (senyor de la baronia de Castalla, 

integrada per Castalla, Onil i Tibi) amb el propòsit de consolidar la fortalesa, llavors molt 

deteriorada.  

En el segle XV el castell és objecte d’importants transformacions que es materialitzen en la 

construcció del Palau i del Pati d’Armes.  
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En el XVI s’erigix la Torre  Grossa, que és l’última obra d’envergadura del recinte.  

En la dècada dels 30 del passat segle, el castell va patir grans danys ocasionats pels 

“buscadors de tresors”.  

A partir de 1984 l’Ajuntament de Castalla es va proposar l’objectiu de recuperar el conjunt i ho 

va aconseguir en 1988.  

Des d’eixe moment les actuacions arqueològiques, històriques i arquitectòniques se succeïxen, 

i estes últimes es manifesten en profunditat entre els anys 2003 i 2006.  

Estes actuacions arquitectòniques han estat executades per l’arquitecte especialista en 

patrimoni cultural Màrius Bevià i Garcia, d’acord amb criteris bàsics com la reversibilitat 

de l’obra executada, la integració i distinció entre els nous materials i els originals, i la no 

reconstrucció de les parts de les quals no se n’ha obtingut informació i coneixement 

exhaustius. 

El Consell Valencià de Cultura considera que els resultats de les intervencions són en general 

satisfactoris, sobretot pel que fa a la volumetria del conjunt.   

LA FORTALESA  es compon de tres parts, restaurades entre els anys 2003 i 2006: el Palau o 

residència senyorial, el Pati d’Armes i la Torre Grossa, amb una cronologia que comprén del 

segle XI al XVI.  

Palau.  De planta rectangular amb torres en tres dels angles, quatre altures i sales 

organitzades al voltant d’un pati central amb aljub. El Palau pertany a la tipologia d’altres 

construccions de la província d’Alacant como Forna, Olimbroi, Coix i Crevillent, denominades 

domus maior, caracteritzades com a residència del senyor feudal. 

Pati d’Armes.  És un gran espai obert que conté una sèrie d’estructures en distint grau de 

conservació, pertanyents a diferents fases. Les estructures han estat utilitzades com a 

magatzems, abeuradors, estables, canalitzacions… i hi ha un magnífic aljub del segle XI molt 

ben conservat.  

El pati està delimitat per dos panys de muralles que connecten el Palau amb la Torre Grossa. 

En la muralla Est es troba la porta d’accés a la fortificació.  

Torre Grossa.  Està situada al Sud del recinte murallat, és de planta circular i de dos altures. 

Està datada en 1529.  

En 1929 s’instal·la en la seua part superior una escultura del Sagrat Cor de Jesús, d’autor 

desconegut, tallada en pedra calcària, d’una altura aproximada de 8 m, la qual va ser 

destruïda durant la Guerra Civil.  
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MURALLES DE CASTALLA  

Panys de muralla 

Es documenta  un primer pany de muralla de 77 m  a la vora de l’ermita de la Sang. 

Pròxim al primer i també en el vessant Oest hi ha un segon pany de muralla format per 

quatre murs. 

S’apunta la hipòtesi que el seu origen estiga en el segle XI, si bé poden ser posteriors, 

perquè en este sentit destaca l’orde del rei Jaume II per a l’emmurallament de la Vila 

de Castalla, de 1306. 

Hi ha un projecte de recuperació de les muralles, de J. A.mira Rico, inclòs en l’Annex.  

Portal de la Vila  

Altres béns patrimonials compresos en l’àmbit fortificat: 

            L’antiga vila de Castalla 

            La senda del castell  

Béns arquitectònics de l’antiga vila documentats:             

            L’Aljub 

L’ermita de la Sang: Temple gòtic de planta rectangular d’una sola nau, amb cripta 

utilitzada per a inhumar els habitants de Castalla entre el segle XIV i 1571 (any de la 

benedicció del nou temple parroquial).  

Béns relacionats amb l’antiga vila de naturalesa arqueològica que es coneixen:  

            Possible necròpolis del Fossar Vell  

DELIMITACIÓ LITERAL DEL MONUMENT I DEL SEU ENTORN DE  PROTECCIÓ  

El CVC veu encertat el criteri general seguit per a la delimitació de l’entorn de protecció, el 

qual inclou la totalitat del turó en què s’ubica la generalitat del monument i garantix la seua 

formidable presència sobre el territori circumdant, fins a molt llargues distàncies.  

També inclou els perímetres de presumpció arqueològica i l’àmbit adjacent que forma el seu 

paisatge, a més d’incloure les parcel·les que confronten directament amb la que ocupa el BIC.  
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DELIMITACIÓ RESULTANT DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ  

Descripció literal.-  

Origen: Cantó de l’illa cadastral núm. 25487, entre el carrer Ronda de la Foia i el carrer 

Bovians, punt A.  

Sentit antihorari.  

Línia delimitadora: Des del punt d’origen la línia continua al Sud i incorpora el carrer Bovians. 

Continua pel carrer Biar, plaça de la Magdalena, carrer de la Sang, Trinquet, Sang i pel carrer 

Punta de la Penya, carretera de Sax, CV-011, carrer de la Canyada, fins al punt d’origen A. 

La normativa de protecció es troba referida en l’Annex III de la resolució de l’11 de febrer de 

2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’incoa expedient per a 

complementar la declaració de BIC del Castello i lse Muralles de Castalla.  

Este document forma part de l’apèndix que acompanya a l’informe.  

DELIMITACIÓ  GRÀFICA DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ  

Conclusions  

1/ El Consell Valencià de Cultura emet un informe favorable a la Resolució de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport, d’incoar expedient per a complementar la declaració de BIC del 

Castell i les Muralles de Castalla, perquè veu encertats els criteris generals de protecció de 

l’entorn i la seua delimitació. No obstant això, considera que podria millorar-se la delimitació 

de l’entorn de protecció si la línia delimitadora s’ajustara als béns cadastrals.  

2/ El Consell Valencià de Cultura considera adequades les actuacions de recuperació, al seu 

parer satisfactòries, del conjunt monumental del Castell i les Muralles de Castalla, el qual 

marca un territori com el de la Foia i n’és un referent cultural, històric, arquitectònic i 

paisatgístic singular, visible des de totes les vies de pas o accés a la Foia. Al seu torn, des de 

la part més elevada del Palau es divisen les comarques veïnes i fins i tot el mar.   

3/ El CVC vol encoratjar a les administracions a la ràpida recuperació de la muralla.  

4/ El CVC també està a favor de la museïtzació del monument. Creiem que hi ha materials 

trobats en el turó en mans de particulars als quals es podria animar a posar-los a disposició 

pública. Sobre això hi ha un projecte interactiu i didàctic adjunt en l’Annex.  

5/ Pensem que tota la zona monumental ha de tenir una senyalització convenient i exhaustiva, 

present també en els accessos a la població.  

6/ El CVC interpreta que a banda de les normes que emanen de les institucions públiques, s’ha 

de treballar, amb més intensitat si és possible, en la conscienciació de la ciutadania perquè 
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conega, reconega i protegisca els béns patrimonials col·lectius, amb tot tipus d’actuacions 

encaminades a este fi i començant des de l’ensenyança primària.  

7/ El CVC demana a totes les administracions públiques competents que vigilen perquè es 

complisca la normativa de protecció referida en l’Annex III de la resolució de l’11 de febrer de 

2013 de la Conselleria d’Educació Cultura i Esport.  

8/ Este informe s’enviarà a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’Ajuntament de 

Castalla, a la Diputació d’Alacant i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.  

Comissió de Llegat Històric i Artístic 

Vicente Ferrero Molina 

Ibi, 27 de març de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

  

  

  














































