
 

POSADA EN VALOR DEL CASTELL D’AMBRA 

Des d’Atzaïla Associació Cultural-Pego pensem que no és necessari explicar la importància 
històrica per a la Vila de Pego del Castell d'Ambra, però si que cal atendre a eixa importància 
històrica per a entendre que cal fer totes les accions possibles per a protegir i consolidar el 
que és un dels conjunts medievals més importants del poble, i així va quedar reflectit en el seu 
temps, quan el 1985 va ser declarat Bé d'Interés Cultural; un castell que amb les successives 
investigacions ha contribuït a aclarir el període de la conquesta cristiana de les terres de la 
Marina. 

Aquest castell, que segons les diferents excavacions, està datat a principis del segle XIII és un 
bon exemple de construcció islàmica tardana que va servir de refugi a la vintena d'alqueries 
de la vall de Pego quan la seua població notava la por enfront de la imminent arribada de les 
tropes cristianes. 

Com a típic castell de refugi de les comunitats rurals islàmiques també va sofrir allò que el 
canvi de societat va produir, en passar d'una societat rural estructurada en xicotets llocs 
disseminats per tot el territori a la configuració feudal de la societat cristiana d'aquells temps. 

Amb la implantació del feudalisme es crearen noves viles, en molts casos fortificades, i 
l'abandonament o decadència de les antigues alqueries. En aquest procés es va crear una 
nova vila cristiana de repoblament, assentada sobre l'alqueria d'Uxola i amb una muralla de 
protecció a finals del segle XIII, és en aquest moment que el castell perd la seua funció 
principal protectora i comença a ser desmantellat. 

Però tota aquesta vida útil del Castell d'Ambra de tan sols una seixantena d'anys no li resta 
gens d'importància històrica, ja que va ser un emplaçament significant per a les diferents 
revoltes d'al-Azraq, una de les figures clau de la història de la Marina i del País Valencià. 

Entre les estructures que podem observar encara avui al recinte podem trobar la muralla i 
avantmural o barbacana, el cos de guàrdia, un aljub, o curiositats de la vida quotidiana com 
les marques d'algun possible joc que serviria de passatemps als guardians del Castell. 

Però no ens pot passar desapercebut que aquest magnífic llenç de fons del nostre poble, ha 
sofert i sofreix processos de degradació que fan perillar la seua conservació, la més important 
actualment és l'erosió climàtica. 

Per tot això cal buscar la manera que tota la ciutadania pegolina puga gaudir d'aquesta joia 
arqueològica local per al futur, i és per això que, entenent la limitació econòmica de 
l'administració local cal buscar altres vies de finançament extern com és per exemple les 
subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni 
cultural de la Comunitat Valenciana. 
 
Per tot això des de l'Associació Cultural Atzaïla demanem i proposem als grups polítics 
municipals: 



 

Acords: 
 
1- Que l'Ajuntament encarregue un projecte tècnic-científic de protecció, conservació i 
recuperació del castell d’Ambra, ajustat a les exigències de la legislació sobre les intervencions 
en el patrimoni arquitectònic i a les condicions de les possibles subvencions (l’esmentat 
projecte inclourà l’informe tècnic qualificat sobre l’estat actual del castell d’Ambra i acreditarà 
el risc o deteriorament de l’inmoble). 

2- Que l'Ajuntament s'adherisca a la convocatòria subvencions de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles 
del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, les bases de la qual s'han publicat a 
l'ORDRE 6/2017, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

3-Adherir-se a qualsevol altra subvenció que es convoque en el futur per les administracions 
públiques que tinguen com a finalitat la protecció, conservació i recuperació del patrimoni 
cultural local. 

Pego a 2 de maig de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


