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DI 
BENIDORM



Benidorm va t indre el  seu origen en la 
Carta de Poblament que l i  va atorgar 
l 'Almiral l  Bernat de Sarr ià el  8 de maig del  
1325 assentant el  nucl i  urbà i  castel l  en el
denominat Tossal  del  Canfal i ,  promontori  
que entra en el  mar entre les dos platges 
de la ciutat  (Llevant i  Ponent) .  

Durant segles,  el  castel l  de Benidorm va 
patir  els atacs dels pirates el  que va 
provocar l 'abandó de la població i  e l  
deter iorament progressiu de les seues 
defenses.  El  pit jor  assalt  es va patir  
l 'agost del  1447,  quan la f lota tunisiana va 
atacar la ciutat  i  va capturar a tots els 
seus habitants.  En el  segle XVI ,  l 'enginyer 
i tal ià Juan Bautista Antonel l i  va proposar ,  
sense èxit ,  mi l lorar  les defenses del  
castel l  i  dotar- lo d 'una major guarnició 
mil i tar .  

El  8 d 'abri l  del  1666,  la  Senyora de 
Benidorm, Beatr iu Fajardo de Mendoza,  va 
tornar a atorgar una nova Carta de 
Població disposant la mil lora de les 
mural les del  castel l  i  la  residència 
obl igatòria de quaranta famíl ies.  

Durant el  segle XVII I ,  l 'augment de la 
seguretat  marít ima i  l 'ocupació per la 
població de les zones més planes,  va 
provocar el  progressiu abandó del  castel l  i  
del  nucl i  antic.  
   
Durant la Guerra de la Independència,  el  
castel l  de Benidorm, ocupat per les tropes 
napoleòniques,  va ser bombardejat  i  
destruït  quasi  al  complet per l 'exèrcit  
anglés.    

La remodelació del  castel l  e l  1928 va variar  
totalment la seua fesomia conservant 
únicament la denominació;  es va afegir  la  
balustrada que,  amb el  pas del  temps,  s 'ha 
convert it  en el  seu element més 
característ ic.  
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Pla del castell de l'excavació de 1993

Pla de la fortificació del castell de Giovanni Antonelli del 1575 
(General Archive of Simancas, MPD, 19, 101) 

Mur oest del castell

En l'actualitat tan sols es distingixen uns llenços de 
la muralla en el costat occidental del turó que 
conformen un pany d'uns 40 metres compost per 
maçoneria irregular, en l'interior de la qual hi ha 
beurades de pedres amb morter de terra, calç i 
pedres xicotetes. 

Vista aèria del castell


