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I. Introducció 

La present memòria recull, sintèticament, l’activitat desenvolupada pel Servei 

Municipal de Patrimoni Cultural (SMPC) de l’Ajuntament de Castalla durant l’any 2011.  

Per a una major comoditat, les dades disponibles s’han classificat en dos grans 

grups: actuacions realitzades, on s’inclouen totes les intervencions realitzades en els 

camps de la investigació, la conservació, la restauració, la difusió, així com les tasques 

administratives i l’atenció a empreses i professionals; i les consideracions finals, on es 

reflexiona sobre el treball realitzat i el camí a seguir el present any. 

 

II. Actuacions realitzades 

II.1. Investigació 

II.1.1. Actuacions arqueològiques dins del Projecte de restauració de la façana i la 

torre del campanar de l’Església Parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció1 (làm. 

1)  

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: 03-2010-2.6.5. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: 2010/1044-

A (SS.TT.: A-2010-357).  

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: Entre els dies 01 de maig i 10 de juny de 2011. 

 Descripció: El procés de recuperació social2 de l’Església Parroquial de la Mare de 

Déu de l’Assumpció3, va continuar en aquesta ocasió amb la restauració de les 

façanes principals i laterals del temple, així com de la torre del campanar. El 

projecte va contemplar la prospecció de les zones restaurades, a més del calc, i 

digitalització, dels grafits i marques de picapedrer localitzades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/01/17/la-restauracio-de-lesglesia-episodi-i/. 
2 Entesa com les actuacions portades a terme en els béns integrants del patrimoni cultural, que permeten, a 
la societat, l'accés i gaudi intel·lectual i/o físic d'aquests béns. 
3 Iniciat en l’any 2005 per l’Ajuntament de Castalla amb la restauració de l’absis de la mateixa. 
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Làmina 1. Grafit de localitzat en la torre del campanar de l’Església Parroquial de la Mare 

de Déu de l’Assumpció. 

 

II.1.2. Projecte de prospecció geofísica de la vila de Castalla (Castalla, Alacant). 1ª 

fase4 (làm. 2)  

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: 01-2011-2.6.5. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: 2010/0521-

A. 

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: Entre els dies 19 d’octubre i 02 de novembre de 2011. 

 Descripció: Aquesta intervenció s’inclou dins del Projecte de recuperació social del 

Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla i va consistir en la prospecció geofísica, 

amb un georadar, de l’espai comprés entre l’Ermita de la Sang i el calvari. En  

concret a l’interior  de l’ermita, a la plaça que se es troba als seus peus, en una 

                                                 
4 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/11/07/visita-guiada-al-grup-de-danses-i-cancons-de-castalla-i-
primera-fase-de-prospeccio-geofisica-de-la-vila-de-castalla/. 



parcel·la annexa a l’ermita i en el camí que va fins a la creu del calvari. Els resultats 

van ser molt positius, perquè es van localitzar restes de la vila de Castalla, així com 

una nova cripta a l’interior de l’Ermita de la Sang. 

 

 

Làmina 2. Prospecció geofísica a l’interior de l’Ermita de la Sang. 

 

II.1.3. Inventari de fauna i flora del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla5 (làm. 

3) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 2011-Actualitat. 

 Descripció: Actuació centrada en la realització de l’inventari de fauna i flora actual 

que hi ha en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. També forma part del 

Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. 

 

 

 

                                                 
5 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/05/12/la-creu-de-la-pedrera-i-el-conjunt-patrimonial-del-castell-
de-castalla/. 
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Làmina 3. Realització de l’inventari de flora. 

 

II.1.4. Estudi dels materials arqueològics procedents de l’excavació arqueològica de 

l’ aljub de la vila de Castalla  

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: 04-2010-2.6.5. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: 2010/0087-

A. 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 2011-Actualitat. 



 Descripció: El Projecte d’intervenció arqueològica en l’aljub de la vila de Castalla6, 

executat entre el 18 d’octubre i el 17 de novembre de 2011, també contemplava 

l’estudi dels materials apareguts durant l’excavació de l’esmentada infraestructura 

hidràulica. Com avanç pot assenyalar-se que es tracta, majoritàriament, de 

materials medievals, tant musulmans com cristians, i contemporanis. Tant 

l’excavació com aquest estudi formen part del Projecte de recuperació social del 

Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. 

 

II.1.5. Recopilació de documentació escrita i gràfica sobre els béns culturals i 

naturals que integren el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient.  

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 2009-Actualitat. 

 Descripció: Dins del Projecte de recuperació social del Castell de Castalla, una de 

les parts fonamentals és la compilació de tota la documentació possible, per al seu 

anàlisi i estudi, sobre els béns que conformen l’esmentat conjunt. Aquesta 

informació pot referir-se a treballs publicats, fotografies inèdites o publicades, i/o 

documents depositats en arxius com l’Arxiu Municipal de Castalla, l’Arxiu Municipal 

de Xixona, l’Arxiu del Regne de València, l’Arxiu Històric Nacional, o l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó, entre altres. 

 

II.2. Conservación 

II.2.1. Programa de conservació de l’Arxiu Municipal de Castalla (làms. 4 i 5) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 2011-Actualitat. 

 Descripció: Com a forma de garantir el bon estat de conservació de la secció 

històrica de l’Arxiu Municipal de Castalla, a més de la col·locació d’extintors, es va  

 

                                                 
6 Per a més informació es pot consultar memòria de l’any passat en 
http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/01/11/memoria-de-la-temporada-2010/. 
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instal·lar un termohigròmetre o controlador de temperatura i humitat7. D’aquesta 

manera, en cas de produir-se alteracions que posen en perill els documents podrà  

actuar-se abans de què siga massa tard. Els mesuraments continuats han 

proporcionat els següents resultats (figs. 1-6):  

 

 

Làmina 4. Termohigròmetre instal·lat en la secció històrica de l’Arxiu Municipal de 

Castalla. 

                                                 
7 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/04/04/patrimoni-cultural-material-i-immaterial-documents-i-
festes-de-castalla/. 



 

Làmina 5. Extintors instal·lats en el Arxiu Municipal de Castalla. 

 

Temperatura mitjana 

Abr. Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total

13,80 16,07 21,05 23,15 23,88 22,28 19,42 14,61 10,74 18,33
Figura 1.  

 

Temperatura màxima registrada 

Abril-Desembre 

24,10 

Figura 2. 

 

Temperatura mínima registrada 

Abril-Desembre 

11,20 

Figura 3. 
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Humitat mitjana 

Abr. Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total 

69,16 70,60 70,88 68,81 64,79 64 58,58 65,80 62,84 66,16 
Figura 4. 

 

Humitat màxima registrada 

Abril-Desembre 

78,70 

Figura 5. 

 

Humitat mínima registrada 

Abril-Desembre 

37,40 

Figura 6. 

 

II.2.2. Programa de conservació del Castell de Castalla 2011 (làms. 6 i 7) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: Novembre de 2011. 

 Descripció: Com a forma de garantir el bon estat de conservació del Castell de 

Castalla es va executar es van reparar els morters de protecció deteriorats de les 

estructures situades en el Pati d’Armes del Castell. També es van col·locar 

extintors per a poder actuar amb garanties en cas d’incendi. Totes les actuacions 

formen part del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell 

de Castalla.  

 



 

Làmina 6. Estructura del Pati d’Armes reparada. 

 

 

Làmina 7. Estructura del Pati d’Armes reparada. 
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II.2.3. Redacció del Projecte de recuperació social de la Creu de la Pedrera (Castalla, 

Alacant)8  

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: En execució 

 Data d’execució: 2011-Actualitat. 

 Descripció: La creu de la Pedrera és va construir en 1730 per a honrar la memòria 

del notari Josep Serrano Rico, assassinat entre la Serratella i el turó del Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla. Aquest projecte es va redactar amb la intenció 

d’aprofundir en el coneixement de la creu, millorar el seu estat de conservació amb 

la paralització del deteriorament que l’afecta, recobrar els elements que ha perdut i 

difondre els seus valors culturals, històrics i patrimonials entre la població local i els 

visitants. 

 

II.2.4. Projecte de seguiment arqueològic dins de les actuacions de repavimentació, 

renovació de la xarxa de clavegueram i instal·lació del gas ciutat a la plaça de la 

Font Vella, plaça Major, carrer Major, Camí de Cabanyes, plaça de l’Església i carrer 

Portal d’Onil9 (làm. 8) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: 01-2010-2.6.5. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: 2010/0499-

A (SS.TT.: A-2010-196).  

 Estat: Executat 

 Data d’execució: Entre els dies 23 de novembre i 25 de maig de 2011. 

 Descripció: La segona actuació arqueològica desenvolupada en el centre històric 

de Castalla es va centrar en un espai situat, cronològicament, entre els segles XVI i 

XVII. És tracta d’una àrea sensible des del punt de vista patrimonial, on en obres 

anteriors van aparèixer restes humanes de cronologia indeterminada –actualment 
                                                 
8 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/05/03/comenca-la-recuperacio-social-de-la-creu-de-la-pedrera/. 
9 http://arepaccastalla.wordpress.com/2010/11/22/excavacio-de-l%E2%80%99aljub-quasi-finalitzada-i-els-
projectes-comencen-i-avancen/. 



desaparegudes. En aquest ocasió, les obres realitzades no van afectar a cap bé 

del patrimoni cultural local. 

 

 

Làmina 8. Seguiment arqueològic en el carrer Major. 

 

II.2.5. Redacció i execució del Projecte de consolidació de l’aljub de la vila de 

Castalla10 (làms. 9 i 10) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: 04-2010-2.6.5. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: 2010/0087-

A. 

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: Gener de 2011. 

 Descripció: L’aljub presentava tres grans clivelles en els seus paraments, a més 

de la pèrdua del basament de la cantonada sud –que amenaçava amb l’enderroc 

de part dels paraments exempts. Per a evitar-ho es van realitzar les següents 

actuacions, dins del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del 

Castell de Castalla: 

o Eliminació de la vegetació que rodeja l’aljub.  

 

                                                 
10 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/01/25/revisio-dels-fronts-oberts/. 
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o Formació d’un basament de cimentació per a evitar el desplaçament i 

obertura dels murs. 

o Col·locació d’un desguàs en el seu interior per a facilitar l’evacuació de les 

aigües pluvials.  

 

 

Làmina 9. Vista d’una de les esquerdes i de la pèrdua del basament de l’aljub de la 

vila. 

 



 

Làmina 10. Vista del nou basament. 

 

II.2.6. Millora de les condicions de seguretat de l’Ermita de la Sang i el Convent de 

Sant Francesc de Paula  

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estado: Executada. 

 Data d’execució: 2011. 

 Descripció: Per a podar actuar amb garanties, en cas d’incendi, es van col·locar 

extintors en l’Ermita de la Sang i el Convent de Sant Francesc. En el cas de 

l’Ermita de la Sang, és tracta d’una actuació que forma part del Projecte de 

recuperació del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.  
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II.3. Restauració 

II.3.1. Redacció i execució del Projecte de restauració de les pintures murals, 

paviment i sòcol ceràmics del cambril de la Mare de Déu de l’ Ermita de la Sang 

(Castalla, Alacant)11 (làms. 11-13) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: 2011. 

 Descripció: El mal estat de conservació que presentaven les pintures murals, el 

paviment i sòcol ceràmics del cambril de l’Ermita de la Sang, feia necessari 

intervenir per a evitar la seua desaparició. Amb l’ajuda econòmica de la Direcció 

General de Patrimoni Cultural, que va finançar tota l’actuació, es va realitzar la 

primera fase de restauració del cambril del temple construït en el segle XVIII. 

L’actuació, que s’emmarca dins del Projecte de recuperació social el Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla, ha consistit, en línies generals, en: 

o Realització d’un reportatge fotogràfic per a tenir constància gràfica de la 

situació que presenten les zones d’actuació, dels treballs que es realitzen, 

així com del resultat final. 

o Neteja de la brutícia acumulada i dessalatge. 

o Consolidació de la pel·lícula pictòrica i de la pasta vítria, mitjançant 

consolidants. 

o Reintegració de les zones que ho necessiten. 

o Reconstrucció volumètrica de les peces del paviment i del sòcol que ho 

permeten.  

o Tractament fungicida contra els fongs (paviment i sòcol ceràmics). 

o Aplicació d’un tractament de protecció per a conservar les pintures. 

 

                                                 
11 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/04/11/una-nova-fase-de-la-recuperacio-social-del-conjunt-
patrimonial-del-castell-de-castalla/. 



 

 

 

Làmina 11. Pintura mural del cambril en procés de restauració. 

 

 

Làmina 12. Paviment del cambril abans de ser restaurat. 
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Làmina 13. Paviment del cambril restaurat. 

 

II.3.2. Primera fase de restauració de la creu de la pedrera12 (làms. 14 i 15) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: Executada. 

 Data d’execució: Maig de 2011. 

 Descripció: Col·locació de dos adorns circulars en la creu desapareguts 

prèviament. Per a l’elaboració dels adorns es va utilitzar la mateixa pedra de la qual 

està feta la creu –que prové de la pedrera local de la Caseta Leal sense ús en 

l’actualitat. En la col·locació de les noves peces es van utilitzar varetes de fibra de 

vidre i una resina especial que no tenen cap efecte secundari sobre el bé cultural. 
                                                 
12 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/05/12/la-creu-de-la-pedrera-i-el-conjunt-patrimonial-del-castell-
de-castalla/. 



 

Làmina 14. Creu de la Pedrera sense adorns circulars. 

 

 

Làmina 15. Creu de la Pedrera amb adorns circulars. 
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II.3.3. Restauració dels desperfectes vandàlics produïts en el Castell de Castalla13 

(làms. 16-18) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: Executada. 

 Data d’execució: Novembre de 2011. 

 Descripció: Els actes vandàlics14 produïts el dia 20 de maig de 2011 van afectar 

distintes parts del castell. Per a solucionar-ho es van restaurar les parts danyades 

amb les mateixes tècniques i materials utilitzades en la intervenció arquitectònica 

executada entre els anys 2004 i 2006.    

 

 

Làmina 16. Porta de la muralla oest arrancada. 

                                                 
13 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/10/03/continua-la-restauracio-del-cambril-de-
l%e2%80%99ermita-de-la-sang/. 
14 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/05/21/per-que/. 



 

Làmina 17. Carreus de la porta principal trencat. 

 

 

Làmina 18. Porta de la muralla oest col·locada. 
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II.4. Difusió 

II.4.1. Programa de difusió patrimonial El Castell de Castalla en els centres 

educatius. Els centres educatius en el Castell de Castalla15 (làm. 19) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: 2010-2011 (curs escolar). 

 Descripció: En octubre de l’any 2009 es va iniciar un programa experimental de 

col·laboració entre la Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Castalla i  

diversos centres educatius locals –Colegio María Asunta, Colegio Público Rico 

Sapena e IES Enric Valor. El programa buscava apropar, de manera senzilla i 

amena, el patrimoni cultural local als escolars i estudiants. Per això es va dissenyar 

una activitat que combinava les xarrades, impartides en els centres educatius, amb 

les visites de camp. El bé patrimonial elegit va ser el Castell de Castalla, perquè 

encaixava perfectament en els plans d’estudi respectius, podia ser explicat i visitat 

sense problemes i contribuïa a la recuperació social del Conjunt Patrimonial del 

Castell de Castalla. Els resultats de l’exercici 2010-2011 són els següents:  

o Gran acceptació per part del professorat i l’alumnat. Aquest fet és 

fonamental per al propi desenvolupament de l’activitat, però també per a- 

asseure les bases de futures col·laboracions entre l’Ajuntament i la 

comunitat educativa local.  

o La participació ha sigut novament elevada, 250 persones, encara que 

enguany per saturació laboral no es va poder realitzar l’activitat amb el 

Colegio Público Rico Sapena (figs. 7 i 8). No obstant, s’ha produït una 

diversificació de continguts, perquè a més de la xarrada i visita al castell, 

enguany s’ha realitzat una xarrada sobre com crear un museu i s’ha visitat la 

casa de la família Rico (futura seu del museu d’història de la Foia de 

Castalla). 

o Els participants van conèixer millor, i d’una manera distinta, dos béns del seu 

patrimoni cultural: el castell i la casa de la família Rico. 

                                                 
15 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/02/09/xino-xano/. 



 

Làmina 19. Alumnes de 2º d’ESO del IES Enric Valor. 

 

Centre educatiu Curs 
Nombre de 
participants 

Contingut 

Colegio María Asunta 
2º ESO 25 Castell de Castalla 

4t ESO 25 
Casa de la família 

Rico 
IES Enric Valor 2º ESO 100 Castell de Castalla 

Total 250  
Figura 7. 

 

Participants Total 
2009-2010 367 
2010-2011 250 

Total 627 
Figura 8. 

 

II.4.2. Publicació on-line de la guia resum de l’Arxiu Municipal de Castalla16 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: Executada. 

 Data d’execució: 14 de desembre de 2011. 

                                                 
16 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/12/14/guia-dels-fons-de-larxiu-municipal-de-castalla-2/. 
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 Descripció: En els últims temps són molts els investigadors que han contactat amb 

el SMPC per a realitzar, en el marc dels seus treballs, consultes dels fons de l’arxiu 

municipal. I la gran majoria d’ells sempre han fet, tant en públic com en privat, el 

mateix suggeriment: s’ha de millorar l’accessibilitat a l’arxiu, aprofitant que bona 

part dels seus fons –entre el segle XIV i 1800– es troben digitalitzats. Sensibles a 

les peticions dels investigadors, es va impulsar l’accessibilitat a l’Arxiu Municipal de 

Castalla (AMC), mitjançant la difusió on-line de la següent informació: 

 Informació general17, recollida pel Ministeri de Cultura en el seu Censo-Guía de 

Archivos de España e Iberoamérica. 

 Guia breu de l’AMC18, en format pdf, dels fons que el conformen. 

 Instància general19 que s’ha de complimentar per poder consultar els fons del 

AMC físicament. 

Amb aquest senzill gest, qualsevol investigador podrà tenir més informació sobre 

els documents que custodia l’AMC i si són, o no, del seu interès desplaçar-se fins a 

Castalla per a consultar la documentació en persona. 

 

II.4.3. Cicle de conferències Resultats i perspectives de treball en el Castell de 

Castalla (1985-2010)20 (làms. 20 i 21) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Número d’expedient de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport: Sense 

número d’expedient. 

 Estat: Executada. 

 Data d’execució: Gener-febrer de 2011. 

 Descripció: Amb motiu de la publicació del llibre El Castell de Castalla. 

Arqueología, arquitectura e historia de una fortificación de frontera21, el SMPC va 

organitzar la presentació del mateix a Castalla, juntament amb un cicle de 
                                                 
17 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=49905. 
18 http://arepaccastalla.files.wordpress.com/2011/12/guia.pdf. 
19 http://www.castalla.org/upload/instancias/InsGeneral.pdf. 
20 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/01/13/el-castell-de-castalla-arqueologia-arquitectura-e-historia-
de-una-fortificacion-medieval-de-frontera-arriba-a-castalla/. 
21 http://arepaccastalla.wordpress.com/2010/12/29/el-castell-de-castalla-arqueologia-arquitectura-e-historia-
de-una-fortificacion-de-frontera/. 



conferències. El cicle, que forma part del Projecte de recuperació social del Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla, va fer un repàs a les actuacions ja realitzades, 

però també va servir per a presentar públicament la idea del Conjunt Patrimonial 

del Castell de Castalla i la gestió que es realitza en el mateix.  

 

 

Làmina 20. Foto de família d’alguns dels participants en el llibre El Castell de Castalla. 

Arqueología, arquitectura e historia de una fortificación de frontera. 

 

 

Làmina 21. Conferència de Màrius Bevià. 



 

    

27 
 

SSEERRVVEEII  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPAATTRRIIMMOONNII  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  
LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEE  CCAASSTTAALLLLAA  

Passeig Antiga Bassa de la Vila, 23 – 03420 Castalla (Alacant).  
Tel.: 966 560 801. Ext. 134. Correu electrònic: patrimoniocultural@castalla.org. Pàgina web: 

www.arepaccastalla.wordpress.com. Twitter: @CastallaCHP. 

 

 

II.4.4. Taller Sigues arqueòleg per un dia. Vine i descobreix la història!22 (làms. 22-

27) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: Executada. 

 Data d’execució: 18 de juny de 2011. 

 Descripció: La segona edició del taller va tenir com objectiu, al igual que la seua 

predecessora, apropar el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, en particular, 

i del patrimoni cultural, en general, als més joves de Castalla (xiquetes i xiquets 

entre 4 i 9 anys).  Els tallers van ser un èxit de participació i es van cobrir les 60 

places ofertes. Tots els participants es van poder apropar de manera lúdica al món 

de l’arqueologia i el patrimoni cultural en un entorn privilegiat: el turó del Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla. A més, han tingut una consideració molt 

positiva, una excel·lent opinió i valoració (9,35 sobre 10). Per això, totes les 

persones enquestades repetirien en pròximes edicions i recomanarien l’activitat als 

seus familiars, amics i coneguts. 

 

                                                 
22 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/06/22/una-gran-jornada/. 



 

Làmina 22. Taller didàctic celebrat en l’esplanada de l’Ermita de la Sang. 

 

 

Làmina 23. Taller didàctic celebrat en l’esplanada de l’Ermita de la Sang. 
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Làmina 24. Taller didàctic celebrat en l’esplanada de l’Ermita de la Sang. 

 

 

Làmina 25. Taller didàctic celebrat en l’esplanada de l’Ermita de la Sang. 

 



 

Làmina 26. Taller didàctic celebrat en l’esplanada de l’Ermita de la Sang. 

 

 

Làmina 27. Taller didàctic celebrat en l’esplanada de l’Ermita de la Sang. 
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II.4.5. Publicació de notícies en premsa 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: Executada i en execució. 

 Data d’execució: Vàries. 

 Descripció: Les distintes actuacions realitzades s’han donat a conèixer en mitjans 

tradicionals de comunicació –Diario Información, Escaparate i Crónica de Castalla, 

d’àmbit provincial, comarcal i local–; i digitals –Diario Información, Diari de Castalla 

i Escaparatedigital23.  

 

II.4.6. Bloc Castalla: Cultura, Història i Patrimoni24 (figs. 9-14) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: Vàries. 

 Descripció: En l’any 2009 el SMPC va posar en marxa el bloc Castalla: Cultura, 

Història i Patrimoni (http://arepaccastalla.wordpress.com), amb l’objectiu de donar a 

conèixer la gestió del nostre patrimoni cultural. Per a l’any 2011 les estadístiques 

són les següents:   

 

Número d’entrades Total 
2009 (març/desembre) 11 

2010  20 
2011 38 
Total 69 

Figura 9. 

 

Número de visitants Total 
2009 (març/desembre) 401 

2010  2.184 
2011 6.735 
Total 9.320 

                                                 
23http://www.escaparatedigital.com/noticia_detalle.php?id=Tm8eGHff13723BeKkmyBKdKTG2YoWynBYxtP0
hhmr50hG&iVR=5. 
24 http://arepaccastalla.wordpress.com/. 



Figura 10. 

 

Visitants mensuals 

Any 2009 Any 2010 
Gener - Gener 62 
Febrer - Febrer 124 
Març 4 Març 102 
Abril 1 Abril 243 
Maig 0 Maig 164 
Juny 0 Juny 181 
Juliol 25 Juliol 124 
Agost 17 Agost 327 

Setembre 5 Setembre 182 
Octubre 153 Octubre 152 

Novembre 98 Novembre 237 
Desembre 98 Desembre 286 

Total 401 Total 1.954 
 

Any 2011  
Gener 597   
Febrer 340   
Març 299   
Abril 340   
Maig 1.093   
Juny 471   
Juliol 303   
Agost 501   

Setembre 651   
Octubre 692   

Novembre 783   
Desembre 663   

Total 6.735   
Figura 11. 

 

Mitjana de visitants mensuals 
Any 2009 

(març/desembre) 
40,10 Any 2010 182 

Any 2011 561,25 Total 274,12 
Figura 12.  
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Visitants diaris 

Any 2009 Any 2010 
Gener - Gener 2 
Febrer - Febrer 4 
Març 0 Març 3 
Abril 0 Abril 8 
Maig 0 Maig 5 
Juny 0 Juny 6 
Juliol 1 Juliol 4 
Agost 1 Agost 11 

Setembre 0 Setembre 6 
Octubre 5 Octubre 5 

Novembre 3 Novembre 8 
Desembre 3 Desembre 3 

Total 1 Total 6 
 

Any 2011  
Gener 19   
Febrer 12   
Març 10   
Abril 11   
Maig 35   
Juny 16   
Juliol 10   
Agost 16   

Setembre 22   
Octubre 22   

Novembre 26   
Desembre 21   

Total 18   
Figura 13. 

 

Mitjana de visitants diaris 
Any 2009 

(març/desembre) 
1 Any 2010 6 

Any 2011 18 Total 8,33 
Figura 14. 

 

 

 



II.4.7. Publicació de treballs  

Des del Servei Municipal de Patrimoni Cultural s’ha publicat el següent article, que 

també és una forma més de contribuir a la recuperació social del Conjunt Patrimonial del 

Castell de Castalla:  

 Mira Rico, J.A., Gironella Pallarés, J. (2011): El papel de la Administración Local en 

la gestión del patrimonio cultural: el Programa de Conservación del Castell de 

Castalla (Castalla, Alacant)25. Recerques del Museu d’Alcoi, 20: 293-304. Alcoi. 

 

II.4.8. Presència en les xarxes socials: Twitter26 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: Vàries. 

 Descripció: En la societat actual les xarxes socials desenvolupen un important 

paper i el seu ús permet arribar a un ampli espectre de públic de manera senzilla i 

sense costos elevats. Per açò, aquest any ha suposat el desembarcament del 

SMPC a Twitter. Ací apareix, de forma breu i automàtica, una referència a totes les 

notícies publicades en el bloc. Si alguna persona està interessada en la mateixa, 

sols de ha punxar i accedirà al contingut complet. En aquests moments, el SMPC 

té en aquesta xarxa social 74 seguidors. 

 

II.4.9. Celebració del seminari Una frontera medieval: Castalla i el sud del regne de 

València (segles XIII-XV). Commemoració del 700 i 725 aniversari de la concessió de 

mercat i carta de poblament a Castalla27 (làms. 28-33) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 24, 25 i 26 de novembre de 2011 i 27 de gener de 2012. 

 Descripció: Projecte executat en col·laboració amb l’Àrea d’Història Medieval de la 

Universitat d’Alacant28, que ha suposat un impuls decisiu per a conèixer la història i 

el patrimoni cultural de la Castalla medieval entre els segles XIII i XV; i una 

contribució a la recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. 

La part del seminari celebrada, encara queda una conferència per al pròxim 27 de 

gener, ha sigut un èxit, tant de participació, 98 persones inscrites, com d’assistents.  

                                                 
25 http://www.raco.cat/index.php/RecerquesMuseuAlcoi/article/view/245263/328486. 
26 https://twitter.com/castallachp. 
27 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/09/24/1142/. 
28 http://www.fronterasmedievales.com/CATAL%C3%81N/Membres.html. 
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Làmina 28. Participants en el seminari. 

 

 

Làmina 29. Presentació. 

 



 

Làmina 30. Conferència de Josep Torró. 

 

 

Làmina 31. Conferència de Juan Leonardo Soler. 
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Làmina 32. Conferència de José Ramón Hinojosa Montalvo. 

 

 

Làmina 33. Conferència de Juan Antonio Mira Rico. 

 

 



II.4.10. Jornada de portes obertes29 per a difondre els resultats de la restauració de 

les pintures murals, paviment i sòcol ceràmics del cambril de la Mare de Déu de 

l’Ermita de la Sang (làms. 34-36) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: Executada 

 Data d’execució: 30 de juliol de 2011. 

 Descripció: Actuació realitzada per a donar a conèixer els treballs que realitzats en 

el cambril del temple, inserits dins del Projecte de recuperació social del Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla. Gràcies a la col·laboració de Manuel Pérez, 

restaurador encarregat dels treballs, tots els assistents, 80 en total, van conèixer el 

procés de restauració de les pintures murals del cambril. Açò és molt important, 

especialment quan es tracta de béns que no són tant coneguts, ni visibles, com el 

castell o l’Església Parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció. 

 

 

Làmina 34. Plaça de l’Ermita de la Sang. 

 

 

 

                                                 
29 http://arepaccastalla.wordpress.com/2011/07/14/jornada-de-portes-obertes/. 
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Làmina 35. Ermita de la Sang. 

 

 

Làmina 36. Cambril de la Mare de Déu. 



II.4.11. Imatge corporativa (fig. 15) 

 Número d’expedient de l’Ajuntament de Castalla: Sense número d’expedient. 

 Estat: Executada 

 Data d’execució: 2011. 

 Descripció: Intervenció executada per a dotar al SMPC d’una imatge corporativa 

que el faça recognoscible fàcilment i permeta identificar la tasca que desenvolupa. 

El logo presenta un disseny actual i senzill, que plasma els dos tipus de patrimoni 

cultural que hi ha, i amb els quals es treballa: el material i l’immaterial. 

 

 

Figura 15. Logo del Servei Municipal de Patrimoni Cultural. 

 

II.5. Atenció a empreses i professionals 

Des del SMPC s’han atès diverses consultes d’empreses i professionals 

relacionades amb el patrimoni cultural.  
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II.6. Tasques administratives 

Dins de les  tasques administratives habituals destaca la realització d’informes 

d’obra menor i major, la redacció d’informes tècnics i la supervisió de l’execució de totes 

les activitats i la supervisió de les actuacions que es realitzen en el patrimoni cultural local.  

 

III. Consideracions finals 

Per acabar aquesta memòria convé destacar les següents qüestions: 

 2011 ha experimentat un increment significatiu de les actuacions realitzades (fig. 

16). 

 

Actuacions 
Tipus 

Total
I C R D 

2009 (març/desembre)30 1 4 0 2 7 
201031 3 7 1 8 19 
201132 5 6 3 11 25 
Total 9 17 4 21 51 

Figura 16. 

 

 Aquest any també ha suposat la consolidació del Projecte de recuperació social del 

Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Un projecte interdisciplinar, de caràcter 

municipal, en el qual participen 20 investigadors i professionals33, coordinats pel 

                                                 
30 En aquest quadre no computen les actuacions referides a l’atenció d’empreses i particulars, així com les 
tasques administratives.  
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33Direcció científica: D. Rafael Azuar Ruiz (MARQ-Museu Arqueològic Provincial d’Alacant), D. Juan 
Antonio Mira Rico (Servei Municipal de Patrimoni Cultural-Ajuntament de Castalla), D. Màrius Bevià i Garcia 
(Arquitecte especialista en patrimoni cultural) y D. José Ramón Ortega Pérez (ARPA Patrimonio S.L.). 
Coordinació i gestió: D. Juan Antonio Mira Rico. 
Antracologia i dendrologia: Dra. Dª. Yolanda Carrión Marco (Universitat de València) 
Arqueologia: D. Juan Antonio Mira Rico, D. José Ramón Ortega Pérez, D. José Luis Menéndez Fueyo 
(MARQ-Museu Arqueològic Provincial d’Alacant) y D. Juan José Mataix Albiñana (MARQ-Museu 
Arqueològic Provincial d’Alacant). 
Arquitectura: D. M. Bevià i Garcia. 
Botànica i zoologia: D. Daniel Liñana Torres (Diputació d’Alacant). 
Carpologia: D. Guillem Pérez Jordà (Universitat de València). 
Documentació: Dr. D. Vicent Raimon Baldaquí Escandell (Universitat d’Alacant) i D. Antoni Francés Torres 
(IES Enric Valor). 



personal del SMPC; i en el qual enguany s’han executat 13 actuacions en els 

camps de la investigació, conservació, restauració i difusió. De totes elles, poden 

destacar-se les següents: 

o Extensió de les actuacions a l’àmbit del patrimoni natural, amb l’inventari i 

catalogació de la flora i fauna. 

o Apostar per les actuacions d’investigació, conservació i restauració, però 

també de difusió, tant per als més menuts –tallers arqueològics–, per als 

especialistes i no especialistes –seminari d’història medieval–, i escolars i 

estudiants –programa de col·laboració amb els centres educatius locals.   

 Presència continuada de les actuacions realitzades pel SMPC en els mitjans de 

comunicació de caràcter provincial, comarcal i local.  

 Consolidació de la presència a Internet, mitjançant el bloc i la xarxa social Twitter. 

Sobre el bloc cal destacar que ha experimentat una considerable millora a nivell de 

continguts i accessibilitat. Entre les millores realitzades, destaquen les següents: 

o Creació de quatre noves categories –Arxiu Municipal de Castalla34, Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla35, Espai Obert36 i Més enllà d’aquest 

bloc37. 

o Possibilitat de què la gent puga participar, ja siga mitjançant comentaris, o 

publicant d’articles d’opinió sobre la cultura, la història i el patrimoni de 

Castalla. 

o Connexió amb la xarxa social Twitter. 

o Creació d’una secció d’enllaços institucionals, professionals, projectes 

d’investigació i publicació on-line.  

L’any 2011 ha suposat l’impuls definitiu del bloc, amb un increment  sensible de les 

entrades publicades38  (se n’han publicat  més en 2011 que en els anys 2009/2010  

 

                                                                                                                                                               
Fauna: D. Juan Vicente Morales Pérez (Universitat de València). 
Física de la terra: Dres. D. José Juan Giner Caturla y D. Pedro Javier Jáuregui Eslava (Universitat 
d’Alacant). 
Geografia: Dr. D. Pablo Giménez Font (Universitat d’Alacant). 
Conservación i restauració: D. Manuel Pérez Mateu (Llic. en Conservació i Restauració de Béns 
Culturals). 
Historia contemporània: Dr. D. Rafael Zurita Aldeguer (Universitat d’Alacant). 
Historia medieval: D. Juan Leonardo Soler Milla (Universitat d’Alacant). 
Osteoarqueologia: Dª. María Paz de Miguel Ibáñez (Universitat d’Alacant). 
Análisis de tejidos: Dra. Dª. Carmen Alfaro Giner (Universitat de València). 
34 http://arepaccastalla.wordpress.com/category/arxiu-municipal-de-castalla/. 
35 http://arepaccastalla.wordpress.com/category/conjunt-patrimonial-del-castell-de-castalla/. 
36 http://arepaccastalla.wordpress.com/category/espai-obert/. 
37 http://arepaccastalla.wordpress.com/category/mes-enlla-daquest-bloc/. 
38 Vore figura 9.  
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junts: 38 per 31); dels visitants39 (l’han visitat  més en 2011 que en els anys 

2009/2010 junts: 6.735 per 2.585); i dels subscriptors (de 3 a 12). 

 Ha continuat el procés de normalització patrimonial a l’hora de participar activament 

en les obres que es realitzen sobre béns culturals, cas de les executades en el  

Centre Històric de Castalla i l’Església Parroquial de la Mare de Déu de 

l’Assumpció, per exemple. 

 Inici de la recuperació social d’altres béns culturals: 

o Creu de la Pedrera, amb la redacció d’un projecte d’intervenció i l’execució de la 

primera fase de restauració. 

o Convent de Sant Francesc, amb la millora de les condicions de conservació 

mitjançant la instal·lació d’extintors. 

 

L’exercici que ara comença s’insereix en una situació econòmica difícil, però també 

s’ha de tenir en compte que amb un pressupost ajustat la Regidoria de Patrimoni Cultural 

ha desplegat en l’últim any una intensa activitat que ha permet una millora substancial de 

la gestió del patrimoni cultural de Castalla –a més de la seua normalització. Per tot açò, és 

necessari el manteniment pressupostari d’aquesta regidoria, per a poder continuar, i 

consolidar definitivament, el treball iniciat en l’any 2009 en favor del nostres béns culturals 

durant la present legislatura. En aquest sentit, el pla de treball del SMPC contemplarà, 

entre altres, les següents actuacions: 

 Continuar amb la recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, 

que és un excel·lent exemple de com un ajuntament, en aquest cas el de Castalla, 

pot impulsar projectes de gestió patrimonial, dinàmics, interdisciplinaris i productius; 

ajustats als recursos econòmics disponibles. 

 Utilitzar i potenciar les noves seccions del bloc creades. 

 Expandir la presència del SMPC en el xarxes socials mitjançant la creació d’un 

perfil de Facebook (una de les xarxes més populars). 

 Donar-li caràcter oficial al programa de col·laboració amb els centres educatius 

locals, amb la signatura d’un conveni amb els centres que vulguen participar en el 

                                                 
39 Vore figura 10.  



programa. A més, és necessari ampliar l’oferta del mateix per a evitar la saturació 

del castell. En aquest sentit proposem les següents xarrades i visites: 

o Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Visita del Castell o de l’Ermita de la 

Sang, de forma conjunta o separada. 

o Casa de la família Rico 

o Algepsars de la Foia Catalina 

 Difondre on-line la secció de l’arxiu històric digitalitzada. S’han d’aprofitar les 

possibilitats de xarxa per a posar a l’abast de la gent, de manera gratuïta o 

mitjançant un pagament, la secció històrica de l’Arxiu Municipal de Castalla que es 

troba digitalitzada A més de donar un important servei, en cas de pagament, 

s’aconseguirien recursos econòmics que es destinarien a la conservació dels 

documents de l’arxiu municipal  

 Potenciar la col·laboració amb el centre científic, cultural i educatiu de referència en 

la província: la Universitat d’Alacant. El seminari realitzat conjuntament ha sigut un 

bon exemple de col·laboració, que podria ampliar-se a fomentar les pràctiques 

gratuïtes per a que les/els alumnes puguen formar-se en el sinus del SMPC. Ja 

siga investigant en l’arxiu municipal, o treballant en alguns dels projectes que es 

porten a terme –o en altres nous que puguen posar-se en marxa: recuperació 

social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, programa de col·laboració 

amb els centres educatius locals, etc.  

 Iniciar l’inventari i catalogació dels fons museogràfics cedits per  En Federico José 

Cerdá Bordera i En José Durá Bellot, per a crear el futur museu d’història de la 

comarca de la Foia de Castalla; i que fins ara no han pogut ser realitzats per la falta 

de hores de treball. En aquest sentit, i donat l’elevat ritme de faena que ha adquirit 

el SMPC, és necessari plantejar l’opció d’augmentar les hores de treball per a 

poder dur a bon port aquest i altres projectes.  

 Millorar la coordinació entre el SMPC i l’àrea d’Urbanisme en tot el tema d’obres 

que puguen afectar al patrimoni cultural de Castalla . I per això és necessari estar 

informats de forma continuada per a actuar, en cas necessari, a temps i evitar 

posteriors lamentacions. En aquest punt, també cal assenyalar que també 

continuarà la col·laboració amb altres àrees municipals, com obres públiques i 

jardins o medi ambient, com pas indispensable per a gestionar el nostre patrimoni 

cultural.  

 

 

 


