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PRIMERS ASSENTAMENTS
Son nombrosos els vestigis arqueològics 
trobats a les rodalies del tómbol rocós que 
confi rmen el poblament de la zona per íbers 
així com la seva relació amb mercaders 
fenicis i grecs.

SEGLE VII-VI a.C.

IMPERIS GREC I ROMÀ
Els testimonis escrits més antics l’esmenten 
com Quersónesos què en la seva traducció 
del grec vol dir península i que els romans 
van traduïr com Paeniscla. En aquella 
època Peníscola possiblement fou un port 
grec i romà on desembarcaven productes 
manufacturats.

DOMINI MUSULMÀ
Coneguda com Banískula, sota el domini 
musulmà la ciutat va viure un dels seus 
moment més pròspers, la descrivien com 
un castell inexpugnable en front la mar 
amb diverses alqueries i abundants salines. 
Marca la frontera amb el regne cristià pel 
que es realitzen nombroses incursions pirates 
al litoral Català.

718 d.C.

DARRERES DINASTÍES ÀRABS
Bressol d’importants personatges del regne 
musulmà com el Reil Llop (Muhammad Ibn 
Mardanix) que arribarà a establir un regne 
formant-ne part de la darrera dinastía àrab 
de la pennínsula Ibèrica. Un altre peníscolà 
rellevant fou el poeta Alí Albatà que inicia 
les negociacions de la rendició de València.

ORDRE DEL TEMPLE
La ciutat passa a formar part de l’Ordre 
del Temple qui, entre el 1.294 i 1.307, es va 
encarregar de la construcció del castell 
templari a sobre de les restes de l’antiga 
alcassaba àrab.

1.294

1.233

RENDICIÓ DE LA CIUTAT
Després de la conquesta de Mallorca i la 
caiguda de Borriana, Peníscola queda 
aïllada de la resta de territoris musulmans 
pel què la rendició va ser pacífi ca. Després 
de la conquesta Jaume I va atorgar la 
carta pobla a la ciutat encara que es van 
respectar algunes de les tradicions sarraïnes. 

CISMA D’OCCIDENT
Aquest fet marcà l’història de l’Esglèsia 
Catòlica amb la presència simultània de 
dos Papes. Pedro Martínez de Luna, conegut 
com el Papa Luna, va substituïr el papa 
d’Avinyò. Un cop desautoritzat per Roma 
va haver de fugir, instaurant a Peníscola 
la única seu pontifícia a fora de Roma o 
Avinyó.

EDAT MODERNA
Tras el període pontifi ci, la ciutat torna a 
la Corona i és Felip II qui s’encarrega de 
la fi nalització de la muralla renaixentista, 
convertint la ciutat en una de les millors 
fortifi cacions de la Mediterrània, protegida 
de les nombroses incursions pirates i turques 
del S. XVI.

1.578

1.707-1.715

GUERRA DE SUCCESSIÓ
Al contrari que la major part del Regne de 
València, Peníscola restà fi del al bàndol 
botifl er de Felip V pel que la ciutat es 
assetjada durant més de dos anys per 
destacaments anglesos i holandesos. Un cop 
fi nalitzada la guerra, el nou rei declararà a 
Peníscola com “Molt Noble, Lleial i Fidelisima 
ciutat” .

GUERRA CIVIL
La població va sofrir patiments per part 
dels dos bàndols però cal destacar el 
bombardeig per part de l’aviació italiana 
comandada per Bruno Mussolini. Poc abans 
del fi nal de la Guerra la ciutat fou ocupada 
pel Cos de l’Exèrcit de Galícia i la IV Divisió 
de Navarra.

1.937

DÈCADA DE 1950

ESCENARI CINEMATOGRÀFIC 
El rodatge de les películes Calabuch de 
Luís García Berlanga i el Cid amb Charlton 
Heston i Sofía Loren van originar molts llocs de 
treball i van ajudar a difondre la imatge de 
la ciutat arreu del món generant l’arribada 
dels primers turistes.

CANVI DE MODEL URBÀ
A causa de l’increment de població, la 
ciutat creix de manera molt desendreçada. 
Es crea un petit eixample fora muralles i 
s’urbanitza senses cap tipus de control la 
línea de costa fi ns a Benicarló, els voltants 
de la Marjal i els vessants de la Serra d’Irta.

POSADA A PUNT DE LA CIUTAT
Les poques infraestructures locals s’han 
de modernitzar, destaquen la creació del 
passeig marítim en la platja de Llevant 
(Nord), l’ampliació del port i sobretot la 
reforma i rehabilitació del Castell Templari i 
les muralles renaixentistes.

DÈCADA DE 1980

ESTANCAMENT DE LA CIUTAT
Actualment Peníscola és una localitat 
estancada en un model econòmic 
estacional i que comença a tocar sostre. 
Ens trobem davant una localitat amb un 
gran excedent d’habitatges, molts dels 
quals es troben buits gran part de l’any i 
molts altres es troben en situació d’abandó 
o sense fi nalitzar. Un model urbà en què 
no s’han sapigut gestionar les necessitats 
dels ciutadans per tal d’aconseguir un 
creixement racional.
Una ciutat en què els seus habitants s’han 
descuidat d’ells mateixos, de les seves arrels 
mediterrànies i les seves necessitats com a 
ciutadans, una ciutat històrica que ha estat 
vivint exclusivament dedicada al turisme, i 
que ara està abocada a morir d’èxit.

LA RESIDÈNCIA PER A FUNCIONARIS 
En la darrera etapa del franquisme, el 
govern del règim decidí expropiar a la 
ciutat de gran part dels terrenys del tómbol, 
en aquella època encara eren verges, per 
tal de construir-hi una “residència per a 
funcionaris” que no era més que un centre 
d’adoctrinament per als funcionaris del 
règim.

RECUPERACIÓ DELS TERRENYS
Degut a la poca afl uència d’estudiants 
i a l’elevat cost de manteniment de les 
instal·lacions, a principis dels 2.000 es va 
decidir per tancar el centre de formació. En 
un principi estava destinat a esdeveniments 
puntuals però actualment es troba en 
un complet estat d’abandonament, on 
s’acumulen brosses en els antics jardins i 
on tant la vegetació com algunes de les 
edifi cacions es troben en molt mal estat de 
conservació. 
Després de molts anys lluitant per aquests 
terrenys, sembla que per fi , el Ministeri 
de l’Interior està disposat a cedir-los a la 
localitat ja que es tracta d’un espai que va 
ser expropiat de manera totalment il·legal 
i que es troba en un lloc estratègic de la 
ciutat on podrien tenir cabuda diferents 
equipaments necessaris per als peniscolans.

CONQUESTA DE VALÈNCIA
En la seva empresa de conquerir el regne 
musulmà, Jaume I va intentar conquerir 
Peníscola en un primer atac sense èxit 
continuant així la llegenda del castell 
inexpugnable.

1.225

CONSTRUCCIÓ DEL PORT PESQUER 
Es fi nalitza la construcció d’aquesta 
nova infraestructura molt reclamada 
pel sector degut a les nombroses morts 
ocasionades pels temporals de mar. El port 
va proporcionar protecció enfront la mar i 
permetent per primer cop, el creixement de 
la ciutat cap a l’exterior de les muralles.

GUERRA DEL FRANCÈS
Va patir un ferotge bombardeig per part 
de les forces espanyoles, que van assetjar 
les forces napoleòniques que van ocupar la 
ciutat expulsant tota seva població que va 
haver de refugiar-se en la Serra d’Irta.

1.808-1.814

ARRIBADA DEL TURISME
Va marcar un punt d’infl exió i va representar 
una transformació econòmica, urbanística 
i social sense precedents. La trama 
urbana comença a estendre’s degut a 
la necessitat de crear nous allotjaments 
destinats al turisme.

DÈCADA DE 1960

BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA
Durant la primera dècada dels 2.000 es 
va tornar a produir una massifi cació del 
territori, generant un creixement innecessari 
de la trama urbana destinada bàsicament 
a segones residències i hostaleria. També es 
construeixen nous equipaments com el nou 
col·legi, l’institut i el Palau de Congressos.

INICIS S.XXI

1.990

EL CENTRE D’ESTUDIS
Un cop fi nalitzat el règim els terrenys 
van passar a ser propietat del ministeri 
de l’interior, una parcel·la de 18.000m2

totalment equipada, que en els anys 90 es 
va convertir en centre d’estudis i residència 
per a estudiants extrangers de llengua 
castellana i on també s’impartien graus de 
Formació Professional.

SEGLE I a.C.
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DÈCADA DE 1970

1.968

2.016
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