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Intenció d’aquest treball

La intenció d’aquest treball, resum del llibre de Gerardo Muñoz, és posar en
relleu un seguit de dades referents a l’economia del municipi del Campello com
a part integrant de l’Horta d’Alacant, una horta que en part ha desaparegut,
però que encara, en determinats punts, manté un cert potencial. Una horta que
hem de mirar des del punt de vista de la tradició econòmica que explica la
major part del seu patrimoni: els centres urbans, amb les seues esglésies i
ermites per assentar la població. Les torres de guaita i defensa per protegir eixa
població. Les infraestructures hidràuliques per poder regar eixa horta. La lluita
contra un clima advers i com són capaços de posar en producció la terra. Eixe
clima que serà precisament el que acabarà amb l’Horta, però per l’efecte crida:
Sol i Platja. I amb el turisme arribarà el ciment i el totxo. Només les produccions
agrícoles de major producció resistiran la situació.
L’abandonament de l’agricultura, però, va ser anterior a la febre del turisme.
Ja durant el segle XX veurem com la gent canvia el camp per la mar i el
Campello es constitueix en una població marinera, amb una potent indústria
pesquera malgrat no tindre port.

Nuclis de població del Campello segons EIEL1

1 Esborrany del pla i document d'inici de l'avaluació ambiental estratègica del pla de mobilitat urbana
sostenible del Campello. Maig de 2019.https://pmus-elcampello.es/wp-content/uploads/2019/06/BPDIE.pdf
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Un repàs a la seua història des de l’Edat Mitjana
A part de la Illeta dels Banyets,
la

major

part

de

jaciments

islàmics coneguts són interiors,
destacant l’entorn de la torre de
Cabrafic i a Baranyes, aquesta
última romandrà habitada després
de la conquesta cristiana per
mudèjars2.
La illeta dels Banyets
Torre de Cabrafic3

Després de la conquesta
cristiana va ser primer del
regne de Castella i des del
1294 del d’Aragó, després de
la seua conquesta per Jaume II
(ratificada
Sentència

el

1304
Arbitral

per

la
de

Torrelles). El 1529 el Campello,
formava part de la jurisdicció
d’Alacant com a ‘mayorazgo’4 de la família Martínez de Fresneda. Esteban de
Fresneda i Pasqual posseïa, durant el segle XVII, importants propietats a
l’Horta i ciutat d’Alacant, i 298 tafulles al Campello.
El Camp d’Alacant va requerir una política de repoblament intensa donant
privilegis als cristians per a instal·lar-se i salvaguardes per als musulmans que
restaren per tal que no marxaren. En paraules d’Esmeralda Martínez Salvador,
les poblacions de l’Horta: Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, el Campello,

2 Musulmans que romangueren a sota dominació cristiana. No confondre amb Moriscos: que són els musulmans
convertits al cristianisme. En el cas del Regne de València van ser obligats pels agermanats a convertir-se. L’Església
va haver de reconèixer la seua cristianització per haver rebut els sagraments. La gran majoria no va abandonar les
seues practiques islàmiques i això va afavorir la seua expulsió en massa acusats d’heretges i connivència amb els
pirates barbarescos.
3 https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2008/01/cabrafich281529.jpg
4 Podríem traduir com a patrimoni, heretat, pubillatge
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Benimagrell, Santa Faç o el Palamó, tenen estructura de pobles caminers, és a
dir, construïen l’església o ermita i el caseriu seguia vorejant els camins, i tot
molt polaritzat per la innegable influència d’Alacant, principal via d’entrada i
eixida de productes5. Però la convivència entre cristians i mudèjars no va ser
simbiòtica. Vivien aïllats uns dels altres excepte a l’hora del comerç 6. Durant les
germanies van obligar els mudèjars a convertir-se. A partir d’eixe moment
parlem ja de moriscos, simple canvi de nom. Els cristians a més els odiaven i
tenien por, els acusaven de connivència amb els pirates i, finalment, van ser
expulsats, provocant un daltabaix demogràfic i econòmic.
Com passava a la resta de l’Horta i a tot el
litoral

mediterrani,

els

constants

atacs

barbarescos van aconsellar la construcció de les
famoses torres de l’Horta, que no són exclusives
de l’Alacantí, però sí reuneixen un gran nombre
d’elles. Al Campello trobem les de la Illeta i la del
Barranc d’Aigües, dita de Reixes. També la de
Barranquet de Marco.

la Torre del Campello7

5 Esmeralda Martínez Salvador. La huerta de alicante: pérdida de un paisaje cultural. Grau de Geografia i ordenació
del territori. Univeristat d’Alacant. 2012

6 Ací hauríem de fer esment d’un treball que no conec més que per la premsa de l’arabista de la UA Luís F. Bernabé
Pons, que afirma que els matrimonis mixtes van ser més dels que fins ara es pensava, fins i tot eixa exogàmia era
recolzada per l’Estat, i que els intents d’integració també foren més comuns.
7 https://www.pinterest.es/pin/101894010292457420/
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El segle XVIII
El 1702 es va autoritzar a Nicolás Pérez de Sarrió, cassat amb Maria
Paravicino8 i Juan, la instal·lació de més de trenta colons en règim emfitèutic,
assentaments que es repetirien anys després per a cultivar la terra a canvi del
pagament d’una quantitat per tafulla cedida. Això pot indicar que no hi havia
població cristiana fins a eixe moment. Fins a la seua expulsió el 1609, els
mudèjars, després moriscos, van ser la major part de la població al camp de
l’Alacantí. La seua presència era tan important que tenien fins i tot permís per a
regar de nit a l’Horta d’Alacant, quan els moriscos tenien prohibit circular
després de la posta del sol per evitar la col·laboració amb els pirates
barbarescos. Després de la seua expulsió el camp d’Alacant probablement va
perdre població.
El 1730 aconsegueix la instal·lació de botigues 9 i el 1846 sabem que disposa
de botigues de queviures, forn de pa, botigues de farines i tavernes. Les
botigues de queviures (al text ix com a “abacería”10) estarien una entre les
cases de José Gomis Torrero i la de Ramon Lledó una, al camí de la Vila
Joiosa i en el camí de Benimagrell les altres dos. Aquests establiments,
considerats de bé públic i possessió del comú, eren arrendats per abastir la
població per una banda i generar guanys a la universitat per una altra. També
sabem que s’arrendava per a pasturatge el mont de la Coveta Fumà, propietat
del comú. El 1889 trobem la subhasta del citat mont per a “aprovechamiento de
caza con dos escopetas por 10 pesetas y tiempo de este año forestal”.

8 Cognom que té el seu origen a Como (Milanesat) amb arrelament a Alacant des de la instal·lació a la ciutat de
Gabriel Paravicino al segle XVI convertint-se en una de les grans famílies alacantines fins al segle XVIII

9 Va ser gràcies a una sentencia de l aReial Audiència de València ja que el consell d’Alacant ho va denegar davant la
protesta de la universitat de Sant Joan, que es veía perjudicada.
Segons la RAE: Lloc o botiga on es venen al detall oli, vinagre, llegums secs, bacallà, etc. Segons l’IEC:
adrogueria, botiga [de comestibles].
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L’Horta
La seua horta era regada per la fillola del Campello i el ramal de la Creu de
Marco i les terres regades anaren creixent. El 1736 ja eren 2.780 tafulles
repartides en 132 parcel·les. Ignacio Pérez de Sarrió va intentar recuperar
eixes terres impugnant l’emfiteusi. El Consell d’Alacant va fer un informe
adreçat a l’Audiència de València donant la raó als hortolans que van
aconseguir mantenir els pactes inicials. El 1754 el Campello tenia 359 veïns,
considerats com a tals només els contribuents, és a dir, que els habitants
havien de ser molts més. El 1763 podem destacar que els cognoms castellans i
catalans estan bastant igualats, però amb una majoria dels segons. La partida
del Campello podia comptar amb unes 40 cases dedicades a l’agricultura i amb
la pesca com a complement. Els principals productes eren l’ametla, la garrofa,
l’ordi i el vi.
José Montesinos Pérez Martínez de Orumbella, historiador oriolà (17451828), quan estudia la població de Sant Joan d'Alacant, es refereix al Campello
així: “Extramurs de la Universitat o lloc de Sant Joan d'Alacant, o de l'Horta com
anomenen uns altres, al seu terme, hi ha un pla afable, bell i de belles vistes,
anomenat el Campello...”
Antonio José Valcárcel Pérez-Pastor, o potser el seu fill Francisco de Paula,
serien els creadors de les drassanes de la finca Musey, i no Antonio Valcárcel
Pío de Saboya, comte de Lumiares, com Viravens afirmava. Aquestes
drassanes van construir una petita flota de barquetes de pesca i van atraure
gent de les poblacions veïnes, donant lloc a la barriada del Traxo.
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Segle XIX
El 1814 s’aconsegueix que la població de la partida
del Campello puga escoltar missa a l’ermita del
convent de Nostra Senyora de la Mercè, al·legant
que Sant Joan estava lluny (també Mutxamel) i
que, de vegades, les crescudes del riu Montnegre
els impedien arribar. Finalment es va finalitzar la
seua

construcció

el

1849

gràcies

a

les

contribucions dels setze majors propietaris i les
ajudes de gran nombre de veïns, la que serà
parròquia de Santa Teresa del Campello. El 1857
se sol·licita l’ampliació de població que havia
experimentat el lloc. El cas és que vint anys després la torre s’havia afonat i
l’església amenaçava ruïna. Va ser restaurada entre els anys l’església pel gran
creixement de 1909 i 1910. És una fita important, ja que donava a la població
una certa independència, especialment parlant en la religiositat, omnipresent en
la

societat,

i

que

encara es fa notar.

El Convent, estat actual11

El 1846 el poble tenia 1.736 habitants amb un predomini clar dels cognoms
catalans, igual que els caserius de Fabraquer, Aigües Baixes i Baranyes. No
obstant, s’observa una lleugera però progressiva pèrdua d’habitants en els
anys següents.

11http://www.alicantevivo.org/2009/05/el-convento-un-gran-olvidado-de-el.html
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“¡Lastima grande que en una provincia tan privilegiada como la de Alicante,
se vean millares de persones en la dura necesidad de abandonar su patria
para encontrar entre los estrangeros un alivio á su misèria!”

Quant a camins i carreteres, és de destacar el mal estat en què es trobaven
tots, en alguns casos els camins passaven per la llera del riu. Al voltant de
1885, durant l’epidèmia de colera, sabem que el Campello està constituït per un
gran nombre de cases disseminades i escampades per una gran extensió de
terreny. El llogaret ha quedat desatès, sense metge, amb l’alcalde pedani, el
mossèn i l’enterrador morts. El seu metge, Alberola Antón desaparegut. En
1887 van ser les febres palúdiques les que causaren estralls en tota l’Horta
“...combatir cara a cara con la enfermedad, teniendo gente a su lado
para desinfectar habitacions, para assistir enfermos, para enterrar
muertos. Si esto se hubiera hecho, hoy San Juan es más que
probable que no tuviese el cólera, ni Muchamiel tampoco, ni Santa
Faz...”12

El 1897 María de la Piedad
Téllez-Girón y Fernaández de
Velasco, duquessa de Medina
de Rioseco, moria i deixava en
herència a la Pía Societat de
Sant

Francesc

de

Sales

(salesians) el palauet de la
finca Musey, on els salesians
van construir un col·legi per a
la alumnes pobres.

L’Horta: l’aigua i la terra
De 1846 tenim les dades del diccionari de Pascual Madoz. Explica que la
sequera és tan gran i continuada des de fa anys que priva als veïns d’extreure
12El Constitucional. 22.07.1885, p2
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aliments de la terra. Principalment es produeix ordi, vi, garrofes i ametla. Sosté
uns cent caps de ramat de llana. Posseeix abundant pesca, en especial sardina
i lluç. Exporten vi, ametla i garrofes i importen ordi, blat de moro, oli i espart. En
els últims anys molta gent a emigrat a l’Àfrica (Alger segurament) per la
necessitat.

Pantà de Tibi

L’Horta d’Alacant, on incloem el Campello, està regat per l’aigua del
Montnegre, que a partir de Mutxamel es coneix com a Sec, des d’on el cabal és
cada vegada més minso per l’ús cada vegada més extensiu de les seues
aigües. El pantà de Tibi construït entre el 1580 i 1594 va servir per a regular
una part de les aigües. El 1697 va quedar inutilitzat per una important ruptura.
Entrarà de nou en servei el 1738.
El 1841, la manca d’aigua obliga a sol·licitar que els pous dels veïns siguen
omplerts amb aigua del Pantà, tal com es fa amb els de Sant Joan, Benimagrell
i la Santa Faç. Es va rebutjar després de reunir-se amb els comissaris del Torn
de la Martava Sexta, per considerar que els aljubs d’aquell caseriu no eren del
Comú, sinó particulars. Així les coses la cerca d’aigua subterrània es va fer a la
desesperada.
“Els pobles de Sant Joan, Benimagrell i Mutxamel, els llocs de Santa Faç,
Tàngel i el Campello, més de deu mil habitants, no tenen per a beure una
altra aigua que la del pantà. Els inhumans habitants de Xixona, emparats i
9

animats per qui nosaltres sabem, es neguen a què es lleve del seu terme un
got d’aigua per a donar a beure a eixos desgraciats”

L’aigua de reg depenia majoritàriament del riu Montnegre, regulat pel pantà
de Tibi. Els assuts de Mutxamel i Sant Joan han arribat als nostres dies, però
no el del Campello, el qual regava l’Horta que restava al marge esquerre del riu
Sec.
El control del pantà va provocar moltes disputes. El 31 de juliol de 1877,
Eleuterio Maisonnave va presidir una junta de regants per instar al Síndic de
Regs a acudir al Ministre de Foment per a protestar per la conducta del
Governador, per haver usurpat l’administració del Pantà i recórrer davant
10

l’Audiència Territorial la conducta del jutge de primera Instància de Xixona. El
problema venia perquè els veïns de Xixona regaven les seues hortes malgrat
estar ordenat pel Sindicat de Regs que tota l’aigua havia d’arribar directament a
l’Horta d’Alacant.

Assut del Campello13

Una altra conseqüència de la sequera va ser que molts habitants de l’horta i
l’interior van buscar una eixida en el mar. Molts agricultors de Sant Joan,
Mutxamel, Busot, Aigües de Busot, Sant Vicent o Xixona, es van convertir en
pescadors o en treballadors de la indústria pesquera que va atraure
calafatadors, filadors, ferrers o forjadors de la Vila Joiosa, ferrers i fusters de
Sant Joan i el Palamó, forners i carnissers de la Nucia... La més important era
la campanya de la sardina que s’iniciava al desembre. Alguns anys hi havia
tanta que s’enterrava en els bancals per a convertir-la en adob. En primavera,
pescadors del Raval Roig i del Campello marxen a les costes del Marroc per a
pescar bonítol, cavalla i tonyina.
En 1860 l’alcalde pedani del Campello denunciava davant el Governador
Civil el mal estat en què es trobaven les séquies i braçals que travessen la
carretera. El director del Sindicat es defensava dient que a ell només li
corresponen les obres d’’encañamiento’14 de les aigües i les cobertes o tapes

13
Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicantehttps://huertadealicante.es/azud-de-el-campello/
14
Probablement volia dir Encamento: canal, Encanalar: conduir l’aigua per canals, fer que un riu o
entre per un canal.
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dels ponts, per ser d’ús comú. L’ajuntament d’Alacant s’excusava dient que mai
l’estat de les séquies i braçals han tingut la menor intervenció en el seu
entreteniment i bon ús. Finalment, el 27 de novembre de 1860, el governador
pren una decisió: les reparacions dins de les canalitzacions que travessen els
camins que van als banys de Busot, carretera de la Vila Joiosa, Mutxamel i
Busot, correspondran al Sindicat de Regs, per ser els camins més antics que
les seues séquies i braçals. Quant a la resta d’aqüeductes que tenen contacte
amb altres camins, l’ajuntament es farà càrrec de la seua cura.
També es va publicar un ban per regular les faenes a l’Horta essent alcalde
pedani Francisco Pérez on entre altres coses es disposava:
1. La prohibició d’introduir ramats en terres de domini particular sense
llicència escrita i visada per la pedania.
2. D’entrar a espigolar, fer goma 15, o recercar herbes als camps abans de
la recollida dels fruits
3. Batre espart sobre els ponts i cunetes de les séquies d’”arrossego”
4. Pasturar tota classe d’animals, cavallar, mular, asiní, llaner, caprí, als
braçals o séquies d’”arrossego”

15
No sé ben bé a què es refereix. Buscant al diccionari de l’AVL: goma resina f. BOT. Producte
secretat per alguns vegetals, constituït per una resina i olis essencials.
Al RAE he trobat el següent: goma ceresina, goma que se saca del cerezo, almendro y ciruelo. //
goma laca ‖ sustancia exudada de algunos árboles).
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Segle XX. Primera meitat. La segregació del Campello
Durant

el

segle

XIX,

la

d’aquells emfiteutes de Pérez de Sarrió,

consolidació
la

construcció

de
de

la

propietat

l’

“assut” del

Campello, el desenvolupament de la indústria del “filet d’espart”, la instal·lació
de “fusteries de ribera” i les “sendes” del cànem són circumstàncies que
desemboquen en la petició de la segregació de les partides de Fabraquer, el
Campello, Aigües Baixes i Baranyes, el 23 d'abril de 1898, amb José Gadea
Pro d’alcalde d’Alacant, recolzat per 1.332 veïns dels més de 2.000 habitants
residents:
El Campello

2.307 habitants

762 veïns

Fabraquer

209

88

Aigües Baixes

97

46

Baranyes

58

34

Total

2.671

930

Es van iniciar el juliol els tràmits de delimitació entre Alacant i el Campello.
La primera fita es col·locà a la partida del Cantalar, al riu Sec, delimitant els
termes de Mutxamel, Sant Joan i Alacant. Des d’ací a l’alt de la serralada de
Monalva i després fins a trobar la delimitació amb Busot i Aigües de Busot i
després buscant el mar delimitant amb el terme de la Vila Joiosa i el d’Orxeta.
Tots els ajuntaments acceptaren la proposta menys el d’Aigües de Busot que
van demanar que Baranyes i Aigües Baixes pretangueren a Aigües de Busot, la
qual cosa els permetria una eixida al mar.
El 22 de febrer de 1899 a Diputació Provincial aprovà l’expedient de
segregació. Però el maig de 1899 es produí el canvi de govern municipal on el
liberal José Gadea va ser substituït pel conservador Alfonso de Sandoval i
Bassecourt, baró de Petrés, favorable a la segregació, però que tenia al davant
una potent facció, també conservadora que s’oposava encapçalada per José
María de Rojas i Galiano, VIII marquès del Bosch d’Arés, V comte de Torrellano
i V comte de Casas Rojas. Els contraris a la segregació afirmaven que les
13

partides rurals del Campello eren pobres, allunyades d’Alacant i separades pel
municipi de Sant Joan, amb la qual cosa eren inviables econòmicament. Per la
seua part, els republicans alacantins també eren favorables a la segregació.

Croquis del municipi del Campello. J.B. Gonzálbez (AMC) Dins del llibre Campello de Gerardo
Muñoz

Finalment, el 1901 El Campello es va segregar d’Alacant. El nucli més
poblat, el Campello, estava format per la part vella al voltant de l’església, que
era el barri més poblat, els barris de Pescadors i el Traxo a la costa i el de “los
Leones” i el Pla de Barraques. La població de Fabraquer vivia dispersa en
finques agrícoles i algunes vil·les d’esbarjo o la caserna de carrabiners on
vivien més de quaranta persones. La població de Baranyes i Aigües Baixes, a
la zona muntanyenca, estava molt disseminada i vivia de l’agricultura. A la
carretera de la Vila Joiosa hi havia una altra caserna de carrabiners.
Malgrat que el 1901 es declara la segregació, el cert és que la constitució de
l’ajuntament va ser lenta i va donar lloc a una certa desorganització municipal
de la qual es va fer ressò la premsa local. Les dificultats econòmiques per la
manca d’ingressos per impostos causaven greus retards en la gestió municipal
i van generar malestar popular i un corrent que volia tornar a dependre
administrativament d’Alacant. Es podria dir que l’ajuntament com a tal comença
14

a funcionar a finals de 1903. Com que la Constitució de 1876 va ser concebuda
per a assegurar l’alternança en el govern dels partits Liberal i Conservador, els
ajuntaments van repetir l’esquema.
A partir de 1916 s’aprova el pla per a la urbanització que uniria la població
amb el barri de Pescadors i l’Estació del ferrocarril de la Marina, al mateix
temps que constaten noves partides rurals a Ballestera i Río. El 1919
s’estableix la construcció de barraques-casetes de fusta i ferro destinades als
banys a la platja de Sant Joan per a llogar als banyistes, i instal·lar guinguetes
de refrescos, tir al blanc, carrusels, gronxadors, muntanyes russes... però mai
es va dur a terme i el 1924 es realitza una nova petició. El poble va creixent i el
1923 es va demanar l’establiment d’una caserna de la Guàrdia Civil per
controlar el crescut trànsit per la carretera de Silla a Alacant i el ferrocarril
d’Alacant a Dénia, l’entrada i eixida de forasters, el control de la caça...
El 1925 es demana que l’aigua pública arribe a les cases, ja que fins ara els
veïns es serveixen dels aljubs que cadascú té i que reben les escasses pluges
que cauen, o amb aigües de la Sociedad Canal de la Huerta de Alicante,
denominades aigües del Zarizejo, que venen per un canal cobert des de Villena
fins a uns quatre kilòmetres del poble. El 1927 la Sociedad Real Compañía de
los Riegos de Levante i la Sociedad Canal de la Huerta de Alicante
competeixen per portar aigua al poble.
La conflictivitat política es traslladaria també a les institucions de l’horta amb
l’enfrontament entre els upetistes, seguidor de la Union Patriótica, partit fundat
pels que donaven suport a Primo de Rivera, i els partidaris dels partits que
recuperaven la seua llibertat. Acusaven l’exalcalde Luis Such Gregori d’haver
intentat fer del Sindicato de Riegos una prolongació de la Unió Patriòtica.
Amb la caiguda de la monarquia el 14 d’abril de 1931 i la proclamació de la
Segona República, al poble es van organitzar dues manifestacions, una del
Cercle Republicà Radical Socialista i una altra de la Joventut Republicana, una
des del poble i l’altra des del barri de Pescadors. No se salvaren els religiosos
de l’explosió d’anticlericalisme d’arreu d’Espanya i el mes de maig calaven foc
al col·legi dels salesians.
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El Campello i el mar
Els principals cultius eren els cereals i la vinya. Hi havia una important
indústria relacionada amb l’espart16 i el cànem que es desenvolupava als
domicilis. El 32,45% de la població treballava en la pesca o en treballs
relacionats amb ella. Vivien al barri de Pescadors o al carrer la Mar,
“Carrelamar”.

Com s’ha dit abans, la manca d’aigua, va obligar a molts campellers a la
pesca. La qual anava guanyant importància dia a dia. Una part de la indústria
de l’espart i el cànem abastia el món de la pesca.

16http://espartomeparto2.blogspot.com/
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El 1914, el mateix any que s’inaugurava el ferrocarril de via estreta de la
Marina (FEVE) entre Alacant i la Vila Joiosa, amb estacions a Sant Joan i
Mutxamel, l’ajuntament sol·licitava la construcció d’un port-refugi per a la seua
flota pesquera que constava de dues drassanes i uns 200 vaixells i uns 1.400
homes. Tindre port era important per moltes raons. El 1918 protesten davant
l’ajuntament d’Alacant per l’aprovació d’un Reglament per a la venda de peix
fresc i salat que podia ocasionar la ruïna de la indústria pesquera del poble, ja
que per no tindre port han de vendre la seua pesca a la capital. El 1919 es
fundà la “Sociedad Pósito Pescador del Campello” amb 210 socis.

Sociedad Pósito de Pescadores17.

El 1927 un fort temporal va destruir gairebé tots els vaixells pesquers que hi
havia a Santa Pola carregant sal cap a Larraix, Marroc. Tretze eren en realitat
del Campello, el mateix temporal que va enfonsar el pesquer Trinidad a les
costes d’Almeria, morint els onze campellers que el tripulaven i es va obrir una
col·lecta pública per assistir les famílies.
A partir de 1929 el Pósito Pescador va perdre més de cent socis, a causa de
la creació de sindicats obrers i patronals que es van enfrontar entre si i amb el
17http://www.alicantevivo.org/2007/05/el-campello-su-historia-en-fotos.html
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mateix Pósito. Però la pèrdua de socis no vol dir que el sector no fora a l’alça.
El 1930 el 47,30% de la població activa treballa al sector pesquer, un 14,85%
més respecte al 1900. El 1932 es torna a demanar la construcció d’un portrefugi per als vaixells de pesca, uns 315, que tenia el poble i que donava faena
a uns 1.300 homes.
El Pósito va ser dissolt l’abril de 1939 pels franquistes, tot i que el restabliren
el 1942. Eixe mateix any el 80% de la població activa es dedica a la pesca, la
resta a l’agricultura, trobant-se a la avantguarda dels pobles dedicats a les
faenes del mar. El 1943 el Pósito passa a dir-se Cofradía Sindical.

Foto Col·lecció: José Manuel Collado Vaillard18

No tot era la mar al Campello, però és clar que la vila i la seua població són
eminentment marineres. Malgrat tot, no manquen els que viuen de la terra i per
això el maig de 1932 l’ajuntament s’afegeix a la petició al Sindicat de l’Horta per
a la canalització del riu Montnegre, estudi i enllumenament de la font Boaza de
la Carrasqueta o la col·locació de la comporta metàl·lica per a les neteges de
l’aigua del pantà de Tibi. Més endavant tornarem a veure un reviscolament de
les activitats agràries al municipi.

18http://www.alicantepedia.com/fotografias/barcos-de-pesca-en-el-rinc%C3%B3n-de-la-illeta-decampello-1897
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Segle XX. La postguerra i el franquisme.
El 1943 l’ajuntament inicia la construcció d’un istme per unir la Illeta dels
Banyets amb la costa. El 1944 l’ajuntament d’Alacant aprovà la construcció de
la ciutat satèl·lit de Sant Joan, mentre el Campello autoritza nombroses
llicències de construcció de xalets a la platja de Sant Joan Marc i finalment
s’adaptarà al pla Muguruza d’Alacant. El 1957 el Campello va reivindicar el nom
de Mutxavista per a la platja de Sant Joan que està al seu terme. El 15 de març
de 1951 s’aprovava un projecte urbanitzador que afavoria un augment del sol i
el creixement desproporcionat d’edificacions a la platja de Sant Joan. Podríem
parlar d’un predesenrollitsme que vindrà. L’explotació del turisme de sol i platja
és un somni compartit amb els municipis veïns des de fa ja unes dècades.
El 1955 es va declarar urgent l’execució de les obres per a dur aigua potable
al grup d’habitatges protegits de San Luis, i s’aprova un pressupost presentat
per la Compañía de Riegos de Levante SA.
Els anys 60 suposen per al Campello un gran creixement demogràfic al
voltant del desenrrollisme i el turisme, la urbanització i la instal·lació de bars i
altres establiments al voltant de Mutxavista 19 i la creació d’un barri sencer, el
del Bonny, també conegut dels andalusos on se’n van instal·lar famílies del
Baix Segura, Múrcia, Granada, Almeria, Còrdova i Albacete.
A poc a poc la construcció i el turisme van colonitzant l’espai i, una vegada
esgotat el de la façana marítima, es desplaça cap a l’interior envaint el sòl
ocupat per l’horta, en un moment on l’activitat agrícola va perdent vitalitat.
L’agricultor no pot competir amb els avantatges que aparentment representa la
nova activitat turística i urbanística, més tenint en compte el predomini de la
xicoteta propietat de caràcter tradicional i familiar. Tan sols tenen capacitat de
sobreviure les grans explotacions, de caràcter quasi industrial. El que sens
dubte s'ha perdut per sempre és el més valuós de l'horta d'Alacant: el paisatge
cultural que representava aquest xicotet regadiu històric caracteritzat per una
manera de modelar el medi natural similar a la dels paisatges de l'aigua de tota
la conca mediterrània, entenent com a tal la unitat paisatgística que conformava
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El nom oficial és platja de l’Horta-Mutxavista
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tota l'horta d'Alacant, des de Mutxamel fins a la platja i des del Campello fins a
Alacant. Una cosa similar ocorre en el municipi de Sant Joan, menys devastat
per la urbanització, i on els sòls agrícoles han sigut abandonats a l'espera de
ser agraciats amb algun Programa d'Actuació Integrada20.
En 1963 desisteix l’ajuntament d’abastir-se d’aigua potable del canal de
Taibilla per estimar-se molt costosa i dels pous d’Aigües de Busot per no tindre
bones condicions de potabilitat. Finalment portaran l’aigua del pantà d’Amadori,
de la Vila Joiosa, construint un dipòsit regulador i una estació depuradora. El
1965, en veure que no era suficient es comprarà un pou d’aigua existent al
terme municipal d’Aigües de Busot per abastir el poble.
El 1971 el pantà de Tibi, a conseqüència de les fortes pluges, va haver
d’alliberar aigua i la crescuda del riu Sec va eixir de mare i va omplir de pedra,
arbres, joncs, palmeres i tomates les platges de Sant Joan, Mutxavista i el
Campello, on a més el pont de la costa va ser arrencat per l’aigua. El 1972 es
programaren 1.300 habitatges més. El 1987 uns altres aiguats s’endurien el
pont del Trenet i els ponts de la carretera de la costa.

20

Tot aquest paràgraf és una conclusió d’Esmeralda Martínez Salvador dins del seu treball. La huerta de
alicante: pérdida de un paisaje cultural. Grau de Geografia i ordenació del territori. Univeristat d’Alacant. 2012
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L’aigua, la terra i el mar
Al finalitzar la Guerra Civil, l’agricultura del Campello era escassa i poc
productiva. El 18 de setembre de 1948 es constitueix la Hermandad Sindical de
Labradores del Campello. El 1957, la riquesa agrícola del Campello encara no
és una realitat, el cert és que el cultiu de tomata i la seua exportació fan
preveure per a la vila un futur econòmic florescent, alentida encara perquè no
tenen aigua i es nodreixen dels aljubs que obtenen l’aigua de la pluja.
En la dècada dels 60 creix notablement el cultiu de la tomata que dona faena
a unes 5.000 persones. La Hermandad de Labradores y Ganaderos comptava
amb 1.500 socis i projectava un grup escolar mixte. La indústria del cordell, tan
important i prestigiosa mig segle abans, es trobava en vies de desaparèixer
davant el plàstic i el nylon. Dels sis tallers de filats que hi havia, resten només
tres i més de 500 dones han deixat de treballar en aquestes fàbriques per
dedicar-se ara a la tomata. Els forts aiguats de l’octubre de 1971 van endur-se
per davant els cultius de tomata.

Principals barrancs amb la N-33221

Però la vila continua essent netament marinera. El poble construeix
anualment mitja dotzena de barques pesqueres a les seues drassanes, agafa
12 milions de quilos de productes marítims, destacant els calamars, però
encara no tenen port. El 1947 el Campello tenia la pesca com a principal
21
Esborrany del pla i document d'inici de l'avaluació ambiental estratègica del pla de mobilitat
urbana
sostenible
del
Campello.
Maig
de
2019.https://pmus-elcampello.es/wpcontent/uploads/2019/06/BP-DIE.pdf
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indústria amb 44 vaixells de motor per a pesca d’arrossegament i sis
“mamparras”22 i 30 embarcacions de vela per a la pesca del bonítol i la cavalla
a les aigües de Larraix. Associada a aquesta indústria es desenvolupa la dels
filats de xarxes i cordills de cànem que, com hem vist, entren en crisis als anys
60 amb la introducció de nous materials. Fins i tot n’hi ha una escola
d’Orientació Marítima.
El 1958. El president de la Confraria de Pescadors del Campello, Rafael
Gomis, deia que hi havia afiliades 50 embarcacions de motor, amb un
desplaçament de 2.100 tones, i una gran multitud de vaixells de vela i rem
condemnats a desaparèixer. També hi ha 12 embarcacions més de pesca
d’arrossegament afiliades a altres confraries. La Confraria del Campello compta
amb 800 pescadors afiliats i a ells i als seus familiars se’ls atén amb
l’assegurança de malaltia, vellesa, invalidesa, subsidi familiar, Montepío i
accidents i la secció de socors mutus per a la protecció de gent gran i
assistència econòmica i mèdic-farmacèutica.
Però des dels anys 60 veiem com moltes vaixells i barques de pesca
campelleres es donen de baixa de la Confraria del Campello. Al donar-se de
baixa només han de pagar una vegada. La flota campellera només disposa de
70 vaixells i uns 222 tècnics i 572 tripulants no qualificats. En total més de mil
homes viuen del mar, per això es reclama, infructuosament, el port-refugi per a
la flota pesquera campellera, que capturava anualment cinc milions de quilos i
estava valorada en més de 200 milions de pessetes. Els vaixells operen lluny
d’ací i molts treballen des de Màlaga o Algesires, o des d’Alacant. De fet al
Campello només resten físicament 30 vaixells. Com que la Confraria de
Pescadors del Campello depèn de l’1% de les descàrregues a la llotja i la
majoria de vaixells han emigrat a altres llocs, quins ingressos té? El Campello
no té llotja ni port, per això els pescadors han de pagar dues voltes, la del port
on descarreguen i la del Campello, on no descarreguen, finalment marxen per
haver de pagar només una volta. A més molts vaixells venen en alta mar i
d’aquesta manera tampoc es fa descàrrega en les nostres platges.

22
Tècnica de pesca que consisteix a col·locar una llum en un pot al voltant del qual es tendeixen les
xarxes.
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Una altra indústria relacionada i que també està en perill és la de la
construcció d’embarcacions. A més, si fem cas del que diu la premsa, fan nosa:
“Hui es troben “mal situades”, ofegant la prolongació del passeig marítim i ficats
ja dins del carrer Sant Vicent, són molt molestos per als veïns pels sorolls que
produeixen”. Com que les drassanes feien nosa, es comencen a traslladar el
1970 al Clot de l’Illot, a uns terrenys guanyats a la torrentera de Cabrafic, on no
molestarien els sorolls i els vianants podran passejar tranquils. La drassana
dels germans Gomis Vaello construïen iots que els demanaven des de països
d’Europa i Amèrica.
L’any 1968 no s’autoritzen la construcció de vaixells grans, d’una mitjana de
200 tones de desplaçament que podien anar a pescar al sud de les Canàries
on romanien quatre o cinc mesos. Ací la pesca es realitza a la part, amb
guanys per a l’armador i la tripulació. Per contra, els vaixells petits resulten
poc rendibles i els mariners comencen a no eixir i a apostar pels de major
desplaçament. Com que aquests ara es prohibeixen, molts homes decideixen
embarcar-se per anar a l’Atlàntic on han de passar entre cinc i sis mesos i amb
un rendiment cada vegada menor. A més, els seus vaixells tenen port a
Alacant, Santa Pola, la Vila Joiosa o Calp on els mariners passen la resta de
l’any en faenes de neteja i reparació de les embarcacions. Quant a la pesca de
la badia, de 60 barques d’arrossegament que hi havia abans, amb 12 tripulants
cadascuna, ara només resten quatre, amb tres mariners per barca. Vist que no
tindran port pesquer, demanen almenys un d’esportiu on es podrien guardar
eixes barques.
El 1974 la pujada de preu del carburant per als vaixells va dur als pescadors
alacantins a la vaga. Al Campello va ser escassament seguida, només 5
embarcacions no van eixir. La flota pesquera alacantina compta amb 490
embarcacions i 4.507 tripulants, dels quals 34 són del Campello (6,9%) i 442
tripulants (9,8%)
Els armadors campellers continuen liquidant els seus vaixells. El 1975 la
gent es nega a anar als caladors del Marroc o del Sàhara Espanyol en vaixells
de fusta. Són moltes les vexacions patides per part dels marroquins en viatges
de cinc o sis mesos. Quatre pesquers han anat a desguàs. Uns altres quatre
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venuts fora d’Alacant. No obstant es plantegen la construcció de tres
congeladors de casc d’acer.
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Segle XX. La Transició

L’escut del Campello mostra la senyera, refermant la
seua valencianitat, les ones i l’arbre fan referència a la
condició de vila marinera i agrícola i la torre a la de la Illeta
del Campello. Amb la corona reial espanyola per sobre de
tot. L’escut es va aprovar el 1987. També va ser l’any que
oficialment es va denominar el Campello, al considerar
que l’article forma part inseparable del nom.
El 1977 el diari Información parlava de la substitució de
la pesca per la tomata, en especial pel conflicte amb Marroc que posava
impediments a la pesca d’arrossegament. Encara resten tres embarcacions
d’arrossegament de litoral i uns deu congeladors que són els que sostenen la
Confraria Sindical de Pescadors. Abans dels anys 60 havia uns cent vaixells i
més de mil afiliats. Ara resten dos cents. No obstant es construeixen iots i
canoes per a espanyols i estrangers.
El 1979 s’aprova el projecte per a construir un Club Nàutic condicionat a no
barrar el pas als vianants i tots els que visquin de la pesca tindran un lloc
d’amarratge i atracada gratuït.
Quant a l’agriculturas’han perdut moltes tafulles de regadiu plantades
d’ametlers, oliveres i garrofers, substituïdes per la construcció desaforada
d’urbanitzacions per l’efecte crida del turisme. En canvi a l’altra banda de la
carretera general d’Alacant-València, s’estan transformant les vessants de les
muntanyes plantant arbres fruiters i grans zones de tomateres. El 1981 la
Cambra Agrària del Campello, presidida per José Baeza Alberola, diu que de
les 5.454 ha que té el municipi en cultiu, 905 són de regadiu i 4.549 de secà.
De les de regadiu 173 són herbàcies; 384 guaret o no cultivades i 348 són
cultius llenyosos. De les 4.549 ha de secà són 126 de guaret o desocupades;
464 llenyoses; 331 espart o erm; 701 espartars; 500 de terrenys reproductius;
310 des superfície agrícola i 35 rius i llacs. Els principals cultius són: 90 ha de
plantacions de tomata per a exportació que donen treball durant quasi nou
mesos a uns quatre centes treballadors entre homes i dones.
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Port del Campello, per sobre de la xarxa viaria i escalant la part més muntanyosa es poden
observar les particions agrícoles que hui en dia tampoc tenen una gran explotació23

La Confraria de Pescadors subsistia amb 5 congeladors, 4 vaixells d’altura,
3 barques de dia i 12 d’arts menors o tresmall. En indústria continua destacant
les drassanes, com la de León Marco, que fabricava malletes per a equipar
barques de pesca. El 1990 la Pescateria municipal es tancada i demolida per la
situació de ruïna en que es trobava. Eixe mateix any la construcció del port
pesquer ix a concurs després d’anys de demandes. Les parcel·les cedides per
l’ajuntament estaven al costat de la Casa del Mar. Seria inaugurat el 2 de juliol
de 1991 amb capacitat per a 50 embarcacions.
L’11 de setembre de 1991 s’inaugurava la llotja provisional aixecada a
l’esplanada del port. D’aquesta manera la Confraria de Pescadors recuperà el
seu prestigi: 34 embarcacions inscrites i quasi 300 afiliats. No obstant, els
armadors es queixaven que es guanyaven més diners deixant els vaixells
amarrats al port que traient-los a pescar. El conveni signat entre la CE i Marroc

23https://thecostablancaguide.com/municipal-information/el-campello/?lang=es
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el maig de 1992 deixava sense faena a 25 treballadors del Campello. Ja el
1991 les drassanes Dracomar duien a terme una regulació de treball que
deixava al carrer 40 treballadors. Al mes següent va passar el mateix.
Finalment es va afonar i va eixir a subhasta el 1992. La llotja tancaria el 1995 al
no resultar viable econòmicament.

Subhasta de peix a la llotja del Campello. Fotografia d’Ángel Miguel24

En octubre de 1991 la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la GVA aprovà un
projecte per a la instal·lació d’un escull davant de la costa nord del municipi, al
límit amb el de la Vila Joiosa amb la finalitat d’evitar la pesca il·legal
d’arrossegament. Eixe mateix any la CEE subvenciona un projecte de reserva
marina davant la Lloma de Reixes.
En juliol de 2000 la UE va amenaçar la Generalitat valenciana de denunciarla amb una multa de 30 milions de pessetes diàries per permetre l’Abocador
il·legal Boyhumus del Campello i no aplicar les normatives comunitàries sobre
abocaments de residus. El Conseller de Medi Ambient, Fernando Modrego,
assegurava que les instal·lacions estaven tancades, però la premsa informà
que cada dia rebien camions que venien de València i Andalusia. Per una altra
banda, l’agost de 2000 la UE també denuncia la mala qualitat de l’aigua potable
de consum públic.

24https://anmibi.com/subasta-de-pescado-de-el-campello/
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Segle XXI
El 2001 la pressió urbanística que afavoria la legislació vigent estava posant
fi a la forma de vida dels petits propietaris agrícoles que restaven al municipi.
La llei 6/94 de la Generalitat va obligar a les reparcel·lacions de terrenys. Als
propietaris se’ls imposaven el pagament de les despeses i el benefici
empresarial de l’urbanitzador, però a canvi el propietari tindria un solar
urbanitzat que es revalora al final d’eixe procés. El somni d’un enriquiment fàcil
es converteix en malson quan la terra que s’havia treballat tota la vida restés
sepultada pel quitrà. El 2002 hi havia 24 empreses relacionades amb
l’agricultura, 142 amb la construcció, 42 a la indústria i 554 relacionades amb el
sector serveis.
El 2019 la població del Campello era de 28.930 habitants. El 20% era nascut
a la mateixa població. Un 32% de la resta de la província i un 2% de la resta del
País Valencià. El 23% eren de la resta d’Espanya i un altre 23% estrangers,
entre els quals la majoria de països membres de la UE, seguits d’americans i
de la resta d’Europa.
El 2018 l’ajuntament no va poder accedir a l’ajuda de la Generalitat per
escometre la rehabilitació de Vila Marco per no tindre cap projecte a presentar.
La despesa de la rehabilitació estava estimada en 900.000 d’euros i la
Generalitat podia ajudar fins al 50% del projecte. El 2020 es van obrir al públic
els seus jardins finalitzada la rehabilitació del palauet. L’any 2020 es transforma
l’entorn de la Illeta i la converteixen un gran parc arqueològic.
Un exemple del que suposa l’acció antròpica sobre el medi ambient. La
instal·lació d’un escull marí per protegir i regenerar la platja el 2002 va fer que
aquesta guanyés fins a 60 metres i el monument al Pescador que estava dins
de l’aigua va passar a estar al mig de la platja.
Però no sempre l’obra de l’home és negativa i pot ajudar a la recuperació de
la nostra natura es va veure amb la depuradora quan es va acabar el 2010. El
2011, gràcies a les aigües depurades que vessava al Riu Sec, va sorgir una
vegetació cada vegada més extensa i frondosa i visitada per animals diversos.
El 2020 s’acorda protegir la desembocadura del riu Sec com a zona humida, un
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verger, sorgit gràcies a l’aigua que des del 2011 aporta la depuradora i on es
comptabilitzen fins a 47 aus. Un total de 49 ha.
El sector agrícola va perdent mà d’obra el 2007 va perdre 21 treballadors i el
2008 18 més. En novembre de 2020 es finalitzen les connexions amb el
pantanet de Mutxamel per tal que els regants pogueren aprofitar l’aigua
depuradora que es vessava al riu, però mantenint un cabal ecològic per a
conservar la zona protegida a la desembocadura. El projecte, a més, va
comptar amb un camí que uniria les platges de Mutxavista i Carrelamar, frenant
al mateix temps l’erosió d’eixa part de la costa per l’onatge de la mar.
Superfície de les explotacions agràries (ha)
1962
<5
5-10
10-20
20-50
Alacant
695
154
124
73
El Campello
102
16
10
7
Mutxamel
470
66
31
10
Sant Joan d'Alacant
462
29
18
3
1999
Alacant
539
101
49
33
El Campello
44
2
5
5
Mutxamel
248
29
7
10
Sant Joan d'Alacant
79
10
0
0

Alacant
El Campello
Mutxamel
Sant Joan d'Alacant
Total

Nombre d'explotacions agràries amb terres
1962
1999
1.080
739
148
67
584
300
512
89
2.324
1.195

>50
34
13
7
0
17
11
6
0

2009
299
15
87
28
429

Quadres elaborats per Esmeralda Martínez Salvador per a la seua obra La Huerta de Alicante: Pérdida de
un paisaje cultural. Font: INE. Censos agraris de 1962, 1999 i 200925

El 2007 el ministeri de Medi Ambient va licitar la construcció d’una
dessalinitzadora comarcal que donaria servei al Campello, Alacant i altres
poblacions. Es va decidir situar-la a Mutxamel, però ubicant importants
infraestructures al Campello i Sant Joan. Fins al 2013 no es van començar les

25Martínez Salvador, Esmeralda. La Huerta de Alicante: Pérdida de un paisaje cultural. Grau de
Geografia i Ordenació del Territori. Universitat d’Alacant. 2012
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obres i va entrar en funcionament el 2015 abastint aigua potable a Alacant,
Sant Joan i Sant Vicent del Raspeig. El ramal que havia de donar servei a
Mutxamel i el Campello encara no s’havia adjudicat. Havia de garantir el reg
agrícola a les explotacions de la comarca. Al Campello es va construir una
estació de bombeig al riu Sec per a captar els cabals del nucli urbà.
El 2019 la Confraria de Pescadors complia un segle d’existència. S’ha
passat de 200 embarcacions d’aquell moment a 7 d’arts menors, que
treballaven a la badia i que no generen potencial econòmic com per mantindre
la Confraria que sobreviu gràcies a les reduccions laborals i salarials dels seus
tres treballadors i sobretot a les subvencions de la Generalitat i l’Ajuntament.

Torre de Reixes, catalogada como Bé d’Interès Cultural (BIC) en perill de desaparèixer pel seu
mal estat26

26https://somoslalacanti.com/2020/08/14/noticias-el-campello/eu-el-campello-se-han-equivocado-detorre/
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