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L’Horta d’Alacant (I) 

Tots els colors del verd 

L’Horta d’Alacant és un espai compartit entre els municipis d’Alacant, 

Mutxamel, Sant Joan d’Alacant i el Campello. Gràcies a les aigües del riu 

Montnegre,en aquesta zona va haver una intensa activitat d’explotació 

agrícola,on encara ara es conserven estructures hidràuliques des de temps 

dels romans. Tan intensiu va ser l’aprofitament del riu que a partir deMutxamel 

s’anomena Riu Sec. El pantà de Tibi, al riu Montnegre, finalitzat el 1594, va ser 

una obra d’enginyeria importantíssima per a regar bona part d’aquest territori. 

Es conreaven ametlers, oliveres, garrofers, vinya i, en alternança, blat i ordi,i 

amb menys freqüència, altres cereals i hortalisses. Aquella Horta no només 

subministrava la ciutat i poblacions de la comarca, sinó que abastia mercats 

internacionals, en especial podríem parlar del famós vi Fondellol. 

Pantà de Tibi1 

Des dels anys 60 l’Horta ha 

anat desapareixent sota la 

imparable expansióde la 

construcció de pisos i 

urbanitzacions, piscines, 

jardins, centres comercials i 

infraestructures diverses. El 

negoci ràpid que suposava 

vendre les terres a bon preu 

va afavorir eixa desaparició. La pèrdua de terres de cultiucomporta l’extinció 

d’unes formes de vida tradicionals basades en les faenes de l’horta, una 

manera d’entendre la vida i de relacionar-se amb el que els envoltava,tota una 

                                                             
1“El pantano de Tibi, un paisaje de récord”. https://www.plazatio.com/es/noticias/el-pantano-de-tibi-un-

paisaje-de-record 

https://www.plazatio.com/es/noticias/el-pantano-de-tibi-un-paisaje-de-record
https://www.plazatio.com/es/noticias/el-pantano-de-tibi-un-paisaje-de-record
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cultura i una llengua pròpia en la qual s’expressaven: el valencià. Els joves, 

principalment, van canviar el treball al camp pel del sector serveis, 

especialmentrelacionats amb el turisme. 

 

L’Horta d’Alacant2 

Paral·lelament assistim a una altra desaparició:la dels béns materials que 

ens llegaren els nostres avantpassats. Cases i palauets, torres de defensa, 

edificis religiosos, jaciments arqueològics, espais naturals i agrícoles. Govern 

rere govern assistim almenysteniment del nostre entorn, del nostre país. Què 

hauria sigut de Lucentum si SolveigNordström no s’haguera llançat davant de la 

màquina per a impedir la seua destrucció? 

Tradicionalment s’ha adjectivat els alacantins com a poble ferit de 

menfotisme. La manca de valor que donen els alacantins al seu passat és ja un 

tret distintiu de la nostra personalitat. Però no crec que siguem nosaltres 

especialsper aquest menfotisme que es repeteix al llarg de la nostra geografia, 

del nostre País Valencià, d’Espanya sencera. La cimentació i el quitrà han 

                                                             
2https://visor.gva.es/visor/ 

https://mujeresconciencia.com/2021/02/10/solveig-nordstrom-1923-2021-la-arqueologa-que-salvo-la-ciudad-de-lucentum/
https://mujeresconciencia.com/2021/02/10/solveig-nordstrom-1923-2021-la-arqueologa-que-salvo-la-ciudad-de-lucentum/
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cobert grans extensions de terra al llarg de la costa mediterrània, de nord a 

sud.  

Aquest menfotisme, aquest trencar amb la nostra història i la nostra tradició, 

amb la nostra cultura i la nostra llengua, perseguia, i persegueix, una suposada 

modernitat que implicava anorrear els vestigis materials d’eixe passat. El 

patrimoni d’Alacant està en continu perill en una ciutat que es despersonalitza a 

marxes forçades i que perd consciència de si mateixa per adoptar la dels altres: 

“A Alacant no s’ha parlat mai valencià”, “Alacant és la platja de Madrid” o “els 

alacantins som madrilenys”... verbalitzacions que no deixen de ser 

simptomàtiques d'eixa despersonalització.  

Són moltes les veus que s’aixequen en defensa d’eixe patrimoni. Salvem el 

Nostre Patrimoni passa per ser de les més actives: salvar el Cinema Ideal que 

volen convertir en un hotel; o el far del cap de l’Horta que volen convertir en un 

restaurant mentre una part de la societat civil vol fer d’ell un centre 

d’Interpretació de la Natura; o l’eterna lluita per la Font dels Cavalls (per a molts 

dels Estels); o l’asil de Benalua; la deixadesa de llocs com el cementiri ... Però 

no són els únics. 
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L’Horta d’Alacant (II) 

La pèrdua d’identitat i la pèrdua de patrimoni 

Si en el primer article parlàvem de la problemàtica quant a la conservació del 

patrimoni alacantí, l’Horta d’Alacant no és gens diferent. Assistim a 

l’abandonament d’un patrimoni molt important. Parlem de les Torres de l’Horta, 

un conjunt defensiu que naix entre els segles XVI i XVII al voltant d’una 

economia agrícola i una població creixents, catalogades com a Béns d’Interès 

Cultural (BIC) des de l’any 1997,però la seua protecció es fa complicada, donat 

que es trobenrepartides entre diversos municipis amb diferents sensibilitats 

envers el seu patrimoni,així com la pertinença a multitud de propietaris, tant 

institucionals com privats, no sempre conscienciats del valor cultural i 

arquitectònic que tenen. La Torre Fabià, que va desaparèixer el 1997, n’és un 

clar exemple malgrat eixa protecció. Un altre cas seria el de la Torre de les 

Reixes, al barranc de les Aigües del Campello, que es troba també en molt mal 

estat. La Torre Rizo, associada a una vil·la romana, va ser desmuntada el 1984 

i totalment oblidada i el seu espai ara està ocupat per un Camp de Golf.La 

degradació imparable de Torre del Xiprer l’aboca 

a una ruïna probablement interessada.  

En molts casos els propietaris la degradació 

dels seus edificisfins que no puguenser 

recuperats i sigamés aconsellable el seu 

enderrocament que la seua rehabilitació, 

majoritàriament amb un clar interès especulatiu: 

vendre després els terrenys a 

constructores.Actualment l’ajuntament d’Alacant 

està estudiant l’adquisició de la Torre del 

Xiprer3,les torres de Guixot o Tres Oliveres, la 

d’Aiguamarga, la d’Estanya de Tamarit, la de 

Pinet i la Torre Ferrer. 

Torre del Xiprer4 

                                                             
3https://www.informacion.es/alicante/2021/01/08/torre-sarrio-engalana-acabar-rehabilitacion-27202359.html 
4http://www.alicantevivo.org/2012/04/los-ultimos-dias-de-la-torre-el-cipres.html 
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Un cas paradigmàtic de la manca d’interès institucional en el compliment 

amb la llei és el de la Torre Plasia, un BIC que va quedar dins d’una 

urbanització que va créixer ocupant l’espai protegit al voltant de la torre gràcies 

a la llicència de l’ajuntament d’Alacant l’any 2000, tombada per la justícia. 

Finalment, l’ajuntament, amb el vistiplau del Ministeri de Cultura, va aconseguir 

que el TSJ acceptés el trasllat de la torre a un espai similar per evitar el 

desarrelament de les famílies residents si s’enderrocaven els seus habitatges. 

Seguint el cas de torre Plasia trobem torre Mauro,que va quedar al mig d’un 

centre comercial, o torre Sarrió,que resta dins d’una rotonda. Almenys van 

sobreviure a la destrucció constructiva.  

Torre Plasia. 

 

Al costat de les torres no és 

difícil trobar ermites o esglésies 

que estan seguint el seu mateix 

camí, com la mateixa ermita del 

Xiprer, o la capella de Boter. 

Tampoc no se salva el Convent de 

Mercedaris del Campello, primer centre de culte d’eixa població després 

d’aconseguir la segregació de laparròquia de Sant Joan a la que pertanyien.  

Les cases de l’Horta, vil·les i palauets aixecats per la burgesia alacantina 

durant els segles XVIII i XIX, tampoc corren millor sort, molts d’ells en un estat 

d’abandó que posen en perill la seua viabilitat.El patrimoni hidràulic de l’Horta 

també se’n ressent, com el molí 

nou de Mutxamel, abandonat des 

de 1953 i que diverses riuades han 

fet malbé fins a la seua pràctica 

desaparició, com l’assut del 

Campello.   
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Convent de Mercedaris del Campello5 

 

Fins i tot un dels grans símbols dels alacantins, el monestir de la Santa Faç, 

està vivint la manca d’agilitat per a ser nomenat BIC, un procés que es va 

iniciar el 2002 per acord del ple municipal i que el Consell espera, des del 2017, 

l’estudi municipal per a poder 

declarar-lo.  

Santa Faç (Santa Verònica) 

 

L’enèsima operació que afectaria el 

nostre patrimoni la trobem al Tossal 

de les Basses, un jaciment 

importantíssim per a la nostra història, 

declarat BIC per la importància del 

poblat i muralles iberes que en ell trobem, i tenint en compteque les restes 

existents van des del Neolítica la cultura islàmica, i tambéestructures 

hidràuliquesposteriors.  

 

La notícia saltava a mitjans de maig, quan el Pla Parcial I/4 de l’Albufereta 

semblava despertar després de 30 anys enquistat quan PP i Cs aprovaven 

l’estudi per a la construcció de 1.420 habitatges, una part delsquals 

s’assentaven sobre el jaciment del Tossal de les Basses. En els dies posteriors, 

potser a conseqüència de la reacció popular a les xarxes, l’ajuntament 

                                                             
5https://listarojapatrimonio.org/ficha/convent-dels-mercedaris/ 
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comunicava que es tindria en compte l’informe emès per la Direcció General de 

Patrimoni de la Generalitat, de juny de 2001,en el que obligava a la conservació 

d’aquest BIC i segons el qual havia de ser tancat, enjardinat i valoritzat. 

Finalment, el projecte ha esta aparcat de nou. 

 

Recreació del Pla Parcial que afecta al Tossal de les Basses6 

 

                                                             
6Recreación del diseño del Plan Parcial. https://alicanteplaza.es/alicante-supedita-las-1400-casas-de-la-

albufereta-a-la-proteccion-del-bic-del-cerro-de-las-balsas 

https://alicanteplaza.es/alicante-supedita-las-1400-casas-de-la-albufereta-a-la-proteccion-del-bic-del-cerro-de-las-balsas
https://alicanteplaza.es/alicante-supedita-las-1400-casas-de-la-albufereta-a-la-proteccion-del-bic-del-cerro-de-las-balsas
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Simulació feta per “Fortificaciones de Costa”@fortificacione1 superposant sobre el jaciment els edificis 

projectats. 
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L’Horta d’Alacant (i III) 

Hi ha marge per al miracle 

Si fins ara hem parlat dels problemes que tenim els alacantins per 

salvaguardar el nostre patrimoni, no hem d’oblidar els intents de dignificar i fer 

valdre l’Horta i el seu patrimoni. El cas més exitós probablement ésel de Torre 

Juana, una aposta de l’exrector de la Universitat d’Alacant Andrés Pedreño, la 

bèstia negra de Zaplana dins del món universitari, per posar en valor el nostre 

patrimoni i donar-lo vida. El posterior rector de la UA, Manuel Palomar, també 

president de la Fundació Parc Científic d’Alacant, va signar un conveni amb 

Pedreño per a establir un espai de col·laboració entre el Parc Científic de la UA 

i Torre Juana per fomentar la 

cooperació interempresarial i el 

sorgiment de projectes 

empresarials. Torre Juana és 

hui un espai històric i cultural, 

però també un espai 

tecnològic. 

 

Torre Juana7 

 

Per la seua banda, Sant Joan d’Alacant ha transformat la Torre 

Ansaldo,l’únic BIC en mans 

públiques d’aquell municipi,en 

un centre d’interpretació i 

conservatori, després de 

treure’l de la ruïna. La sala 

d'exposicions amb cartelleria i 

projeccions sobre l'horta 

alacantina s'utilitzarà també 

com a biblioteca, fonoteca i 

                                                             
7https://www.elindependiente.com/futuro/2020/09/19/torre-juana-la-innovacion-crece-en-la-huerta-alicantina/ 
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videoteca del conservatori.  

Torre Ansaldo8 

Sant Joan semblamostrar una major sensibilitat envers el nostre patrimoni i 

ha anunciat que rehabilitarà finques, torres i cases de l’Horta històriques, i en 

especial es parla de les finques de la Princesa, Natzaret, Lo Conde i l’ermita de 

Sanxo. Maria Teresa Riquelme, gran estudiosa de les cases de l’Horta, somia 

amb poder convertir la casa lo Conde (fotografies de baix) en un museu del 

romanticisme al voltant d’aquella burgesia que va edificar els seus palauets al 

llarg de la contornada. La Finca 

Conde va albergar un teatre segons 

Riquelme. 

 

La Torre Sarrió, al municipi d’Alacant, ha finalitzat el seu procés de 

rehabilitació de les Torres de l’Horta. 

L'objectiu del condicionament de 

l'edificació es convertir-la en seu del 

centre d'interpretació de l'Horta tradicional 

d'Alacant, específicament de les Torres 

de l’Horta, i que alhora actue com a espai 

polivalent. 

 Torre Sarrió 

                                                             
8https://www.informacion.es/alacanti/2021/04/29/torre-ansaldo-convertira-referente-cultural-49855112.html 

 

https://www.informacion.es/alacanti/2021/04/29/torre-ansaldo-convertira-referente-cultural-49855112.html
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Tampoc hem d’oblidar tota la faena que s’està realitzant al voltant de 

Lucentum, i de l’Horta, des del Museu Arqueològic d’Alacant, (Marq). I no 

només respecte als jaciments arqueològics, el Marq ha organitzat fins ara dos 

cicles formatius d’allò més interessants referits a l’Horta d’Alacant sota la 

coordinació de Jorge Payá Sellés, un enamorat, estudiós i divulgador de l’Horta 

d’Alacant i especialment del seu poble, Sant Joan d’Alacant.  

El treball que desenvolupenl’ONG Arquitectura Sense Fronteres (ASFE) i el 

Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant (CTAA),posant en marxa el Projecte 

Terra, coordinat per Lina Vega, al que s’han adherit els ajuntaments de Sant 

Joan d’Alacant, Mutxamel, el Campello, Tibi i un bon 

grapat d’entitats. La CTAA va detectar que el 48% del 

patrimoni de l’Horta es troba amenaçat, abandonat o en 

estat de vulnerabilitat.  

Publicacions sobre les Torres de l’Horta, d’Enric 

Aragonés i Juan López Sala. Un estudi sobre les torres 

i propostes d’itineraris turístics per al seu descobriment. 

Els treballs de Maria Teresa RiquelmeQuiñonerosobre 

la societat alacantina al voltant de les cases burgeses a 

l’Horta, en especial als municipis de Sant Joan 

d’Alacant i Mutxamelo de Jorge Payá sobre el reg 

tradicional. Tots contribueixen a posar en valor aquest espai. 

La tasca de múltiples entitats com Associació camins d’Alacant,Alacant en 

Bici o Camins Sant Joan d’Alacant, que promouen eixides de recuperació dels 

camins històrics i creació d’itineraris com a base per a unir els diferents illots 

que formen els béns patrimonials, arquitectònics, naturals, paisatgístics i fins i 

tot etnològics de l’Hortai la descoberta d’aquest espai, treball que comparteix 

amb moltes altres persones.Drassana Arquitectes i el seu projecte Camins de 

l’aigua de Mutxamel. També a Mutxamel trobem al Centre de Muntanyisme, So 

Antiu de Mutxamel o el Club de Pilota Valenciana Mutxamel. Al Campello la 

Colla Muntanyenca, el Grup de ball Salpassa i el Club Pilota Valenciana El 

Campello. A Sant Joan d’Alacant l’Associació Cultural Lloixai el Club Pilota 

Benimagrell. A Alacant l’Asociación Cultural Alicante Vivo, també No oblidem a 

Plinthus, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Colla Ecologista 
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d’Alacant, Red Huertos de Alicante... O la denúnciacontínua que fan diferents 

partits polítics com Compromís, Unides Podem, Esquerra Unida... I tantes i 

tantes persones que treballen anònimament en defensa del nostre patrimoni. A 

tots ells, gràcies.  

 I recordeu:Qui perd els orígens perd identitat.  

Carles Crespo 

*Recurs compartit per la Comunitat de www.asociacionnordstrom.com  

Autor: Carlos Crespo Campos 
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