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

Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (SMPC) en l’any 2015.   

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 d’investigació, conservació, restauració, didàctica, difusió i formació; així 

com les tasques administratives. 

 Consideracions finals, on es reflexiona sobre el treball realitzat i el camí a seguir 

en l’any 2016.  

 

I. Actuacions realitzades 

I.1. Investigació 

I.1.1. Recopilació de documentació escrita i gràfica sobre els béns culturals i 

naturals que integren el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla  

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 2009-Actualitat. 

 Descripció: Dins del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del 

Castell de Castalla1, 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 a 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; i arxius particulars.  

     

I.1.2. Alçament fotogramètric de la Foia de la Perera (Castalla, Alacant 

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: 2015. 

 Descripció: Aquesta tasca ha consistit en la digitalització dels plànols de 

l’excavació arqueològica, realitzada entre els anys 1983 i 1986 i 1987 i 1989; i la 

realització d’una fotogrametria i model digital del terreny (làm. 1) la partir dels 

mateixos, de cara a la publicació d’una monografia completa dels treballs executats 

en aquest jaciment prehistòric del II mil·lenni aC.    

 

                                                 
1 Més informació en http://www.gestioncultural.org/buenas_practicas.php?id_proyectos=299223.  
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Temperatura màxima registrada (ºC) 

2011 2012 2013 2014 2015 

24,10 26,30 19,90 19,53 23,30 

Figura 4. 

 

Temperatura mínima registrada (ºC) 

2011 2012 2013 2014 2015 

11,20 4,50 8,20 16,73 9,80 

Figura 5. 

 

Humitat mitjana (%) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

46,41 45,03 46,30 51,62 53,74 54,91 

 

Humitat mitjana (%) 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

56,43 56,20 - 58,30 50,65 51,30 

 

Total (%) 

51,89 

Figures 6-8. 

 

Humitat màxima registrada (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

78,70 67,20 67,70 58,64 62,60 

Figura 9. 

 

Humitat mínima registrada (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

37,40 44,50 41,50 40,39 38,30 

Figura 10. 
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Ajuntament de Castalla 

Temperatura mitjana (ºC) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

15,24 14,66 16,06 18,46 22,75 23,08 

 

Temperatura mitjana (ºC) 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

- 28,20 - 20,70 18,84 17,07 

 

Total (ºC) 

19,05 

Figures 11-13. 

 

Temperatura màxima registrada (ºC) 

2011 2012 2013 2014 2015 

- - 27,70 27,23 28,30 

Figura 14. 

 

Temperatura mínima registrada (ºC) 

2011 2012 2013 2014 2015 

- - 14 15,17 13,10 

Figura 15. 

 

Humitat mitjana (%) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

48,15 49,79 50,22 51,08 45,71 46,17 

 

Humitat mitjana (%) 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

- 48,35 - 55,80 51,30 53,07 
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Total (%) 

49,96 

Figures 16-18. 

 

Humitat màxima registrada (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

- - 54,26 52,05 55,80 

Figura 19. 

 

Humitat mínima registrada (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

- - 41 45,84 40,40 

Figura 20. 

 

I.2.2. Preparació del dossier per a aconseguir que la Dansa de Castalla siga 

declarada bé immaterial de rellevància local 

 Estat: Executat. 

 Data d’execució: 2014 i 2015. 

 Descripció: Castalla té entre les seues tradicions la denominada Dansa, 

manifestació cultural que forma part de les festes relacionades amb el cicle agrícola 

també conegudes com “festes de collita”. D’origen incert, almenys de moment, però 

perfectament documentada a finals del segle XIX (1896), la Dansa és la única festa 

d’aquestes característiques que es celebra Castalla (làm. 12). Per això, junt amb la 

Comissió de les Danses, el SMPC treballa per a que la nostra Dansa siga 

declarada, per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, bé 

immaterial de rellevància local.   
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o Catálogo de fichas del patrimonio artístico valenciano.  

o Revista de arqueología (des de el número 1 fins el 345).  

o El Castell de Xàtiva.  

o Los baños árabes de Elche. 

o Excavaciones medievales en el Castillo de la Mola (Novelda, Alicante). 1. 

Las cerámicas finas (s. XII-XV).  

o La cerámica de Daniya –Dénia–. Alfares domésticos en los siglos XII y XIII. 

 

Des d’ací; agraïm a Màrius Bevià la seu donació i que haja apostat pel Servei 

Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, per a custodiar una part del seu llegat 

bibliogràfic. A més, vos convidem a seguir el seu exemple, perquè és la millor 

manera de conservar i difondre el patrimoni cultural de Castalla. 

 

I.3. Restauració 

 No s’ha realitzat cap actuació en aquest camp. 

 

I.4. Didàctica 

 No s’ha realitzat cap actuació en aquest camp. 

 

I.5. Difusió 

I.5.1. Infografies del castell i la vila medieval de Castalla a finals del segle XV 

 Estat: Finalitzada. 

 Data d’execució: 2015. 

 Descripció: A partir dels resultats de la recerca realitzada al castell i la vila 

medieval de Castalla, amb el finançament de la Regidoria de Turisme i 

l’assessorament científic del Servei Municipal de Patrimoni Cultural; es van realitzar 

2 infografies que recreen, de manera hipotètica, el castell i la vila a finals del segle 

XV (làms. 16 i 17).  

 



 

Lààmines 16 i 17. Recreeació del c
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Número d’entrades Total 
2009 (març/desembre) 11 

2010  20 
2011 38 
2012 49 
2013 35 
2014 31 
2015 18 
Total 202 

Figura 22. 

 

Número de visites Total 
2009 (març/desembre) 401 

2010  2.184 
2011 6.735 
2012 7.692 
2013 9.655 
2014 8.662 
2015 4.275 
Total 39.604 

Figura 23. 

 

Visites 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 Any 2012 
Gener 597 Gener 813 
Febrer 340 Febrer 788 
Març 299 Març 651 
Abril 340 Abril 504 
Maig 1.093 Maig 828 
Juny 471 Juny 572 
Juliol 303 Juliol 350 
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Agost 501 Agost 587 
Setembre 651 Setembre 604 
Octubre 692 Octubre 543 

Novembre 783 Novembre 816 
Desembre 663 Desembre 633 

Total 6.735 Total 7.692 
 

Any 2013 Any 2014 
Gener 802 Gener 825 
Febrer 600 Febrer 1.539 
Març 582 Març 1.346 
Abril 697 Abril 508 
Maig 749 Maig 459 
Juny 779 Juny 692 
Juliol 698 Juliol 497 
Agost 663 Agost 527 

Setembre 1.404 Setembre 628 
Octubre 1.039 Octubre 694 

Novembre 550 Novembre 538 
Desembre 1.092 Desembre 400 

Total 9.655 Total 8.662 
 

Any 2015   
Gener 675   
Febrer 425   
Març 357   
Abril 406   
Maig 502   
Juny 413   
Juliol 331   
Agost 151   

Setembre 139   
Octubre 276   

Novembre 237   
Desembre 363   

Total 4.275   
Figura 24. 

 

Mitjana de visites mensuals 
Any 2009 

(març/desembre) 
40,10 Any 2010 182 

Any 2011 561,25 Any 2012 640,75 
Any 2013 804,58 Any 2014 721,83 
Any 2015 356,25 Total 472,40 

Figura 25. 
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Visites 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 Any 2012 
Gener 19,26 Gener 26,23 
Febrer 12,14 Febrer 27,17 
Març 9,26 Març 21 
Abril 14,63 Abril 16,80 
Maig 35,23 Maig 27,60 
Juny 15,37 Juny 19,07 
Juliol 9,77 Juliol 11,29 
Agost 15,84 Agost 18,90 

Setembre 21,70 Setembre 20,13 
Octubre 22,39 Octubre 17,51 

Novembre 24,43 Novembre 27,20 
Desembre 21,42 Desembre 20,42 

Total 18,45 Total 21,11 
 

Any 2013 Any 2014 
Gener 25,87 Gener 26,61 
Febrer 21,42 Febrer 54,97 
Març 18,77 Març 44,87 
Abril 23,33 Abril 16,93 
Maig 24,16 Maig 14,81 
Juny 25,97 Juny 27,07 
Juliol 22,51 Juliol 16,03 
Agost 21,39 Agost 17 

Setembre 46,80 Setembre 20,93 
Octubre 33,52 Octubre 23,13 

Novembre 18,33 Novembre 18,33 
Desembre 35,23 Desembre 35,25 

Total 26,44 Total 26,32 
 

Any 2015   
Gener 23,03   
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Febrer 15,19   
Març 11,55   
Abril 13,53   
Maig 16,52   
Juny 13,77   
Juliol 10,68   
Agost 4,87   

Setembre 4,63   
Octubre 8,90   

Novembre 9,10   
Desembre 11,71   

Total 11,96   
Figura 26. 

 

Mitjana de visites diàries 
Any 2009 

(març/desembre) 
1 Any 2010 6 

Any 2011 18,45 Any 2012 21,11 
Any 2013 26,44 Any 2014 26,32 
Any 2014 11,96 Total 15,90 

Figura 27. 

 

I.5.3.2. Twitter: @CastallaCHP3 (làm. 20) 

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 2011-actualitat. 

 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, l’any 2011 es va crear el perfil del SMPC a Twitter. 

Aquest recull, de forma breu i automàtica, referències –en castellà, valencià i 

anglès– a totes les notícies publicades al bloc. Si alguna persona està interessada 

en la mateixa, sols ha de punxar i accedirà al contingut complet. En aquests 

moments, el SMPC té en aquesta xarxa social 282 seguidores i seguidors (17 més 

que l’any 2015). 

 

                                                 
3 Més información a https://twitter.com/castallachp.  
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 Mira Rico, J. A. y Ortega Pérez, J. R. (2015): Castalla Castle. Architecture and 

restoration in the 21st century in Alicante, en Amoeda, R., Lira, S. y Pinheiro, C. 

(Eds.) REHAB 2015. 2nd International Conference on Preservation, Maintenance 

and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, (Porto, Portugal 22-24 

July), vol. I: 185-193. Barcelos.  

 Mira Rico, J. A., Bevià i Garcia, M. y Ortega Pérez, J. R. (2015): Del Castell de 

Castalla al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla: un nuevo enfoque en la 

gestión del patrimonio cultural valenciano, en Rodríguez Navarro, P. (Ed.) 

FORTMED 2015. International Conference on Modern Age Fortifications of the 

Western Mediterranean Coast (October 15th, 16th, 17th 2015, Valencia), vol. I: 

381-388. Valencia.  

 

I.5.5. Participació en jornades, seminaris i congressos      

 Estat: Finalitzada. 

 Data d’execució: 2015. 

 Descripció: El personal del SMPC va donar a conèixer la seua recerca en diversos 

encontres científics: 

o FORTMED 2015-International Conference on Modern Age Fortifications 

of the Western Mediterranean coast. En aquest congrés internacional es van 

presentar dos comunicacions sobre la gestió municipal dels castells 

valencians de Callosa de Segura, Castalla, Cocentaina, Guardamar del 

Segura, Monòver, Pego y Sax (provincia de Alicante); i la gestió del Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla.  

o REHAB 2015. 2nd International Conference on Preservation, Maintenance 

and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures. En aquest congrés 

internacional es van donar a conèixer la intervenció arquitectònica realitzada 

al Castell de Castalla entre els anys 2003 i 2006. 

 

I.5.6. Ampliació de la biblioteca del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de 

Castalla5  

 Estat: En execució. 

 Data d’execució: 2013-actualitat. 

                                                 
5 Més informació a https://arepaccastalla.wordpress.com/2013/08/07/el-servei-municipal-de-patrimoni-
cultural-de-castalla-posa-en-marxa-la-seua-biblioteca-especialitzada.  
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I.5.8. Col·laboració en la Fira de Sant Isidre 2015 

 Estat: Finalitzada. 

 Data d’execució: 2015. 

 Descripció: El SMPC va col·laborar en la Fira de Sant Isidre 2015, junt amb la 

Tourist Info Castalla, en l’apertura del Castell de Castalla el cap de setmana de la 

fira. 

 

I.5.9. Entrevistes a Màrius Bevià i Garcia, José Ramón Ortega Pérez i José Luis 

Menéndez Fueyo (làms. 23 i 24) 

 Estat: Finalitzada. 

 Data d’execució: 2015. 

 Descripció: Diverses publicacions recullen els resultats de les intervencions 

realitzades al Castell de Castalla entre els anys 1997-1999 i 2003-2006 i que es 

centren en l’excavació arqueològica i la restauració de la fortificació. Cas, per 

exemple del llibre El Castell de Castalla. Arqueología, arquitectura e historia de una 

fortificación de frontera, publicat pel Museu Arqueològic Provincial d’Alacant 

l’any 2010. L’any passat es va donar un pas més al entrevistar als protagonistes de 

les esmentades actuacions: Màrius Bevià i Garcia, arquitecte; i José Ramón Ortega 

Pérez i José Luis Menéndez Fueyo, arqueòlegs. L’objectiu d’aquesta actuació no 

era aprofundir en el coneixement del nostre castell, cosa que es realitza millor amb 

les publicacions escrites. Sinó tenir un testimoni audiovisual que permeta als 

castelluts d’ara i, especialment, als del futur; conèixer de primera mà el treball 

realitzat. I, també, servisca de contingut per a realitzar la futura museïtzació de la 

fortificació. L’escenari triat, com no podia ser d’altra manera, va ser el propi castell i 

la entrevista va tractar, entre altres, diversos aspectes com l’inici de la seua 

recuperació, les dificultats de les actuacions realitzades o les perspectives de futur 

que Màrius, José Ramón i José Luis li veuen.  
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I.5.10. Difusió on-line del seminari La guerra de la independència a les terres de Foia 

de Castalla (27-29 setembre de 2013, Castalla)   

 Estat: Finalitzada. 

 Data d’execució: 2015. 

 Descripció: En 2013 va tenir lloc el seminari La guerra de la independència a les 

terres de Foia de Castalla (27-29 setembre de 2013, Castalla); en el qual es va 

analitzar aquest conflicte al nostre territori, dins del seu context general. L’any 

passat es van publicar les gravacions del mateix al canal de l’Ajuntament de 

Castalla del portal de vídeos Youtube, per a que totes les persones interessades 

puguen gaudir d’ells de manera desinteressada: 

o Sessió 1: https://www.youtube.com/watch?v=ywvv-4j1guQ.  

o Sessió 2: https://www.youtube.com/watch?v=mD_u7tJ-C3M.  

o Sessió 3: https://www.youtube.com/watch?v=TdvvtRRLj8Y.  

 

I.5.11.  Disseny i coordinació del programa de visites guiades al Conjunt Patrimonial 

del Castell de Castalla (làm. 25) 

 Estat: Finalitzada. 

 Data d’execució: 2015. 

 Descripció: En col·laboració amb la Tourist Info Castalla es va dissenyar i 

coordinar el programa de visites al Conjunt Patrimonial del Castalla per a l’any 

2015.  
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SMPC han desplegat una intensa activitat que ha permès la normalització i millora 

substancial de la gestió del patrimoni cultural de Castalla (fig. 28). 

 

Actuacions 
Tipus 

Total
I7 C8 R9 D10 D11 F12 

2009 (març/desembre)13 1 4 0 0 2 0 7 
201014 3 7 1 0 8 0 19 
201115 5 6 3 0 12 0 26 
201216 3 6 0 3 14 1 27 
201317 6 9 0 2 8 1 26 
201418 2 9 1 0 12 0 24 
201519 4 4 0 0 11 0 19 
Total 24 45 5 5 67 2 138 

Figura 28. 

 

Per a poder continuar amb aquesta tasca, i consolidar definitivament, el treball 

iniciat en l’any 2009 en favor del nostres béns culturals; és necessari mantenir el 

pressupost –i incrementar-lo sempre que es puga– d’aquesta regidoria.  

S’ha complit el pla de treball dissenyat per a l’any 2015, no obstant han quedat per 

a realitzar algunes actuacions que intentaran ser executades en 2016. Les actuacions que 

han quedat pendents són: 

 Difondre on-line la documentació de la secció històrica de l’arxiu 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. 

 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 

                                                 
7 Investigació. 
8 Conservació. 
9 Restauració. 
10 Didàctica. 
11 Difusió. 
12 Formació. 
13 En aquest quadre no computen les actuacions referides a les tasques administratives.  
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
17 Ídem. 
18 Ídem. 
19 Ídem.  
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informats de forma continuada per a actuar, en cas necessari, a temps i evitar 

impactes negatius sobre el nostres béns culturals. 

 

L’any 2016 és continuarà amb la línia de treball dels anys precedents amb la 

realització de diverses actuacions, entre les quals poden destacar-se: 

 Arxiu Municipal de Castalla. S’intentarà publicar on-line, amb la col·laboració de 

la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport; els fons digitalitzats.  

 Fons museogràfics. Iniciar l’inventari i catalogació dels fons documentals cedits 

per En Federico José Cerdá Bordera i En José Durá Bellot.   

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

Continuaran els treballs de recuperació d’aquest important bé patrimonial, en 

concret de l’aljub de la vila.  

 Col·laboració amb altres regidories i àrees municipals. Cas de les de Cultura, 

Manteniment Urbà, Medi Ambient, Urbanisme i Turisme en projectes que afecten al 

patrimoni cultural de Castalla. 

 

II.2. Investigació 

 S’ha continuat el Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell 

de Castalla20; mitjançant la recuperació de documentació escrita i gràfica dels béns 

culturals i naturals que l’integren, l’anàlisi dels materials constructius del Castell de 

Castalla i l’excavació, consolidació i sondeig a la zona aljub de la vila medieval. 

Aquest projecte és un excel·lent exemple de com un ajuntament pot impulsar 

actuacions serioses de gestió patrimonial, científiques, dinàmiques, 

interdisciplinàries i productives; que s’ha presentat i donat a conèixer en diversos 

fòrums especialitzats.  

 

II.3. Conservació 

 S’ha seguit el procés de normalització patrimonial i s’ha participat en algunes de les 

actuacions realitzades sobre els nostres béns culturals. En aquest cas pot 

esmentar-se la redacció de la proposta per a la protecció del centre històric de 

Castalla com a Nucli Històric Tradicional-Bé de Rellevància Local; el programa de 

conservació el Castell de Castalla; i la preparació del dossier per a aconseguir que 

la Dansa de Castalla siga declarada bé immaterial de rellevància local. 
                                                 
20 Més informació a http://www.gestioncultural.org/buenas_practicas.php?id_proyectos=299223.  
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 S’ha continuat amb la incorporació de béns culturals, procedents de donacions 

privades com la de Màrius Bevià i Garcia, al fons patrimonial de l’Ajuntament de 

Castalla. D’aquesta manera es garanteix la seua conservació i gaudi per part de la 

societat.    

 S’ha continuat amb la recuperació social21 de la secció històrica de l’Arxiu Municipal 

de Castalla. Les actuacions s’han orientat a situar en els valors recomanats per a la 

conservació òptima dels documents (17-18º de temperatura i 50-60 % de humitat 

relativa); les condicions ambientals de les sales que conserven documentació 

històrica: 

Casa de la família Rico 

o La posada en marxa d’un humidificador, ha permès situar els nivells 

d’humitat en paràmetres idonis la major part de l’any: 

 La humitat mitjana de l’any 2015 ha sigut del 51,89 %; mentre que 

la de l’any 2014 va ser del 50,70 %; l’any 2013 va ser del 54,51 %; 

l’any 2012 del 57,56 % i l’any 2011 del 66,16 % (fig. 8). 

 La humitat mitjana dels mesos d’abril (51,62 %), maig (53,74 %), 

juny (54,91 %), juliol (56,43 %), agost (56,20 %), octubre (58,30 

%), novembre (50,65 %) i desembre (51,30 %); ha romàs dins dels 

marges recomanables (50-60 %) (figs. 6 i 7). 

 La humitat mitjana dels mesos de gener (46,41 %), febrer (45,03 

%) i març (46,30 %); no ha arribat als marges recomanables –

entre el 50 i el 60 % (figs. 6 i 7). Per això, s’ha instal·lat un 

humidificador per a que ajude a arribar als nivells òptims d’humitat.  

 El mes de setembre no s’ha mesurat per ser vacances. 

 La humitat màxima registrada ha sigut del 62,60 % (fig. 9). L’any 

2014 va ser del 58,64 %. 

 La humitat mínima registrada ha sigut del 38,30 % (fig. 10). L’any 

2014 va ser del 40,39 %. 

 S’han controlat i reduït les variacions brusques d’humitat que 

poden afectar seriosament als fons documentals, perquè quan les 

condicions ambientals arriben al 70 % d’humitat relativa, 

s’accelera el creixement dels fongs nocius per als documents. No 

                                                 
21 Entesa com les actuacions portades a terme en els béns integrants del patrimoni cultural i natural, que 
permeten, a la societat, l'accés i gaudi, intel·lectual i/o físic d'aquests béns. 
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obstant, encara s’ha de treballar més per a que les variacions 

sempre estiguen entre el 50 i el 60 % d’humitat relativa.  

o La posada en marxa d’un climatitzador, ha permès situar els nivells de 

temperatura en paràmetres idonis en part de l’any: 

 La temperatura mitjana en 2015 ha sigut de 17,60º; l’any 2014 

2014 va ser de 18,07º; mentre que en 2013 va ser de 15,21º; l’any 

2012 de 16,02º i l’any 2011 de 18,33º (fig. 3).  

 La temperatura mitjana ha romàs dins dels marges recomanables 

(17-18º) els mesos d’abril (17,54 %), maig (17,90º), juny (17,60º), 

novembre (17,23º) i desembre (17,29º) (figs. 1 i 2). 

 La temperatura mitjana durant el mesos de gener (12,52º), febrer 

(14,69º) i octubre (16,85º), no ha arribat als marges recomanables 

–entre 17 i 18º (figs. 1 i 2). 

 La temperatura mitjana durant els mesos de març (19,24º), juliol 

(21,90º), agost (20,92º), ha superat els marges recomanables –

entre 17 i 18º (figs. 1 i 2). 

 El mes de setembre no s’ha mesurat per ser vacances. 

 La temperatura màxima registrada ha sigut de 23,30º (fig. 4). 

L’any 2014 va ser de 19,53º. 

 La temperatura mínima registrada ha sigut de 9,80 (fig. 5). L’any 

2014 va ser de 16,73º. 

 

Ajuntament de Castalla 

o Des de juliol de 2013, també, es controla la temperatura i humitat de la sala 

situada a l’edifici de l’ajuntament, amb els següents resultats: 

Humitat 

 La humitat mitjana ha sigut del 49,96 % (fig. 18). 

 La humitat mitjana del mesos de març (50,22 %), abril (51,08 %), 

octubre (55,80 %), novembre (51,30 %) i desembre (53,07 %); ha 

romàs dins dels marges recomanables (50-60 %) (fig. 17). 

 La humitat mitjana dels mesos de gener (48,15 %), febrer (49,79 

%), maig (45,71 %), juny (46,17 %) i agost (48,35 %); no ha arribat 

als marges recomanables –entre el 50 i el 60% (fig. 17). 

 El mes de setembre no s’ha mesurat per ser vacances i el més de 

juliol per problemes tècnics.  
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 La humitat màxima registrada ha sigut del 55,80 % (fig. 19). L’any 

2014 va ser del 52,05 %. 

 La humitat mínima registrada ha sigut del 40,40% (fig. 20). L’any 

2014 va ser del 45,84 %. 

 A partir dels resultats, es fa necessari la instal·lació d’instruments 

que permeten situar la humitat en paràmetres òptims (entre el 50 i 

el 60%). 

Temperatura 

 La temperatura mitjana ha sigut de 19,05º (fig. 13). 

 Sols el més de desembre (17,07º), la temperatura ha romàs dins 

dels marges recomanables (17-18º) (fig. 12). 

 La temperatura mitjana dels mesos de gener (15,24º), febrer 

(14,66º) i març (16,06º), no ha arribat als marges recomanables –

entre el 17 i 18º (fig. 12). 

 La temperatura mitjana dels mesos d’abril (18,46º), maig (22,75º), 

juny (23,08º), agost (28,20º), octubre (20,70º) i novembre (18,84º); 

ha superat els marges recomanables –entre el 17 i 18º (fig. 12). 

 El mes de setembre no s’ha mesurat per ser vacances i el més de 

juliol per problemes tècnics.  

 La temperatura màxima registrada ha sigut de 28,30º. L’any 2014 

va ser de 27,23º (fig. 14). 

 La temperatura mínima registrada ha sigut de 13,10º. L’any 2014 

va ser de 15,17º  (fig. 15).  

 A partir dels resultats, es fa necessari la instal·lació d’instruments 

que permeten situar la temperatura en paràmetres òptims (entre 

17 i 18º). 

 

II.4. Difusió 

 Algunes de les actuacions realitzades han aparegut publicades als mitjans de 

comunicació de caràcter provincial (Diario Información) i comarcal (Escaparate). 

 Ha seguit la consolidació de la presència a Internet, mitjançant el bloc i les xarxes  

socials Twitter i Facebook.  

 L’any 2014 ha disminuït el nombre de visites al bloc (fig. 23), així com el nombre 

d’entrades publicades (fig. 22). Els subscriptors es mantenen en 44. 
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