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L’Horta d’Alacant 

 

L’Horta d’Alacant és un espai que s’estén entre la Serra Grossa, el Maigmó i 

les llomes del Garbinet. Gràcies a les aigües del riu Montnegre, en aquesta 

zona va haver-hi una intensa activitat d’explotació agrícola, on encara ara es 

conserven estructures hidràuliques des de temps dels romans. 

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.  

Des dels anys 60 l’Horta ha anat desapareixent sota la imparable expansió 

de la construcció de pisos i urbanitzacions, piscines, jardins, centres comercials 

i infraestructures diverses. 

 

Activitats: 

Quins municipis formen part d’aquest espai? 

Saps com es diu el riu que rega aquestes terres? 



Coneixes la importància arquitectònica existent en aquest espai? 

Quins Béns d’Interés Cultural (BIC) coneixes? 

En què es basa l’economia en aquest espai? 

 

 

 

La modificació d’un paisatge: 1956-2020 

 

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

Autor: Carlos Crespo Campos 



Respostes a les activitats: 

Quins municipis formen part d’aquest espai? 

Alacant, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant i el Campello. Xixona i Tibi formen part de 

sistema de regadiu del Montnegre tot i que no formen part de l’Horta d’Alacant de 

manera estricta.  

Saps com es diu el riu que rega aquestes terres? 

Del seu naixement a Onil al pantà de Tibi es diu riu Verd. D’ací a Mutxamel, riu 

Montnegre (Alguns diuen Monnegre). A partir de Mutxamel fins al Campello es diu riu 

Sec. L’intens aprofitament de les seues aigües fa que arribe gairebé sec. 

Coneixes la importància arquitectònica existent en aquest espai? 

El patrimoni militar. Les torres de l’Horta, construïdes entre els segles XVI i XVII per 

defensar-se dels atacs barbarescos que patien les nostres costes. 

El patrimoni hidrològic compost pel pantà de Tibi, els assuts de Mutxamel i Sant 

Joan. Hi havia un tercer al Campello. El “Pantanet” Les séquies, canals, filloles... 

El patrimoni religiós on destaca especialment la Santa Faç. 

El patrimoni civil, tot un seguit de cases, vil·les i palauets que la burgesia alacantina 

va construir al llarg de l’Horta. 

Quins Béns d’Interés Cultural (BIC) coneixes? 

Les torres de l’Horta des del 1997. El pantà de Tibi, 1994. Tot i no pertànyer 

estrictament a l’espai del qual parlem, està íntimament lligat amb aquest des del 

moment que regula les aigües. 

En què es basa l’economia en aquest espai? 

L’agricultura havia sigut la principal font d’ingressos dels habitants de l’Horta. 

Aquesta agricultura no només era de subsistència, sinó també es comercialitzaven 

determinats productes, com el vi, especialment el fondellol, que enriquiren la burgesia 

alacantina i que va invertir en la compra de terres i la construcció de cases a l’Horta. 

El Campello en canvi, prompte donarà l’esquena a la terra, la manca d’aigua era 

molta, i mirà cap a la mar, essent la principal població pesquera juntament amb 

Alacant de la zona. 

Hui en dia, el turisme, la construcció i el sector servicis són la principal font 

d’ingressos a la zona, a part de concentrar una població cada volta més envellida, 

jubilats que venen a passar l’hivern o a viure tot l’any gaudint del nostre clima 

assolellat i calorós.   
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