
DIÀNIA, TERRA DE CASTELLS

Les  comarques  centrals  valencianes,  aquelles  terres  dellà  lo  Xúquer que popularment  coneixem pel
corònim  de  Diània,  és  un  dels  territoris  peninsulars  amb  major  nombre  de  fortaleses  medievals
conservades.  Un  patrimoni  arqueològic  que  cal  protegir  i  que  ens  connecta  a  la  nostra  història  i
paisatges  més  estimats,  tot  unint  cultura  i  medi  ambient.  Aquest  projecte  vol  impulsar  la  creació  i
primeres fases d'execució d’un pla director que analitze l'estat de salut dels nostres castells medievals i
establisca les principals línies de treball per cuidar-lo i posar-lo en valor. En aquest sentit, el primer pas
que necessitem donar és el d'actualitzar tota la documentació de què disposem per a catalogar-los, al
mateix temps que aprofitem per realitzar una profunda tasca de neteja forestal  dels  elements  més
amenaçats. Amb aquestes actuacions aconseguirem disposar de tota la informació necessària per a la
redacció del pla director, i millorar-ne els accessos a tots ells, a través d’intervencions d'habilitació de
sendes,  senyalització  i  creació  d’un  portal  digital  des  d'on  oferir  tota  la  informació  recuperada  i
fomentar-ne la seua visita responsable.

Els objectius específics del projecte són, per tant: 

 Selecció de diversos jaciments a cada comarca participant d’aquest projecte, prioritzant aquells
en els quals no es desenvolupen o s’han desenvolupat projectes d’actuació recentment i que,
per tant, estan en un menor perill de col·lapse i enderroc. Quedarien fora de les actuacions de
les actuacions de neteja i documentació gràfica importantíssims castells com Bairén, Rebollet,
Alfàndec,  Perputxent,  Orba,  L'Ocaive o  Planes,  entre  d'altres,  o  ciutats  com Dénia,  Alzira  o
Xàtiva. Totes aquestes fortaleses, però, també seran incloses en el document final i a la pàgina
web des d'on es donarà a conéixer tota la informació generada.

 Gestió dels permisos corresponents amb la Conselleria competent en matèria de patrimoni i
medi natural.

 Actuacions  de  neteja  forestal  controlada  i  senyalització  dels  accessos  per  poder  millorar
l'arribada i seguretat de la gent que els visitarà.

 Documentació  fotogràfica  i  topogràfica  de  cadascun  dels  casos  seleccionats,  amb  la  qual
disposar d'una imatge precisa del seu estat actual i les restes supervivents.

 Redacció d’una memòria de les actuacions sobre els  elements escollits,  a la qual s’adjuntarà
també la informació de la resta de jaciments que han estat estudiats recentment per les diverses
administracions locals, provincials i autonòmiques.

 Elaboració d’un pla director per a la posada en valor del conjunt de fortaleses medievals de les
comarques centrals valencianes per a facilitar futures actuacions, tant públiques com d'iniciativa
particular per part de la propietat.

 Finalment, habilitació d'una pàgina web des d'on poder accedir-hi a tota la informació generada
durant  el  projecte,  tant  dels  casos  estudiats  com  d'aquells  altres  que  ja  estan  en  procés
d'intervenció i  que s'uniran als  primer dins del  pla director.  L'objectiu  final  és disposar d'un
portal  digital,  similar  a  l'impulsat  per  la  Diputació  de  Castelló  a  través  del  programa
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www.castellonarqueologico.es,  des  d'on  fomentar  i  orientar  un  turisme  patrimonial  i
mediambiental responsable i respectuós.

La proposta d’elements en els quals actuar a través d’aquest projecte es presenta a continuació. Cal
destacar que s'ha fet una tria atenent a criteris d'urgència, estat de conservació i el fet de comptar,
actualment o recentment, amb algun tipus d'iniciativa d'intervenció, com succeeix a diversos castells de
les  nostres  contrades,  com  Perputxent,  L'Ocaive,  Rebollet,  Bairén,  Alfàndec,  Orba  o  Planes,  entre
d'altres. A aquesta llista caldria afegir nous casos en el moment que el portal web estiga ja disponibles,
doncs  es  disposarà  d'una plataforma  a  través  de  la  qual  integrar  noves  actuacions de forma  àgil  i
senzilla.

La Safor
 Castell de Vilallonga
 Castell de Palma
 Castell de Borró

La Marina Alta
 Castell de la Serrella
 Castell de Gallinera
 Castell d'Alcalà

La Costera
 Castell de Montesa
 Castell de Vallada
 Castell de Moixent

La Marina Baixa
 Castell d'Alfofra
 Castell de Relleu
 Castell de Tàrbena

Vall d’Albaida
 Castell de Xiu
 Castell de Carbonera
 Castell de Rugat

L’Alcoià
 Castell de Penàguila
 Castell de Serrella de Mariola
 Castell de Benifallim

El Comtat
 Castell de Margarida
 Castell de Seta
 Castell de Travadell
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PRESSUPOST ORIENTATIU DEL PROJECTE

ACTUACIONS PREU
1. Gestió de permisos mediambientals i patrimonials
2. Neteja forestal d'accesos
3. Neteja forestal de jaciment amb seguiment arqueològic
4. Habilitació de sendes i senyalització
5. Documentació fotogramètrica dels llenços conservats dels castells
6. Topografia dels llenços conservats del castell amb GPS diferencial i dron
7. Model 3D mitjançant alçat fotogramètric d'alta resolució amb dron
8. Redacció de la memòria informativa de l'estat del jaciment i recomanacions 

per al manteniment i actuacions urgents

TOTAL PER JACIMENT (x 21 jaciments)

9. Pla director d'avaluació i posada en valor dels castells medievals de les 
comarques centrals valencianes, incloent-hi documentació externa

10. Audiovisual de promoció del projecte "Diània, terra de castells", de 10' de 
duració, amb 10 microtalls de 15" per a xarxes socials

11. Programació, allotjament (5 anys) i gestió de portal web amb accés a tota la
documentació generada

SUBTOTAL PROJECTE
IVA (21%)

TOTAL "DIÀNIA, TERRA DE CASTELLS"

300 €
3.000 €
2.000 €
1.500 €

600 €
500 €
800 €

500 €

9.200 €

12.000 €

5.000 €

8.000 €

218.200 €
45.822 €

264.022 €
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