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1  Convent Nuestra Senyora del Loreto

2  El Portal del Mar

3  Capella de Sant Roc

4  La Sala Nova (Ajuntament)

6   Castell

7  Palau

8  Bateria del mar i Baluard oriental.
Fortificació renaixentista.

9   Convento de San Antonio de Padua.

10  Aduana

5  La Villa
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1.CONVENT DE NOSTRA SENYORA DE LORETO. [AGUSTINES]

Felip III presideix l’acte solemne de la seua fundació el 25 de gener del 1604.
Aquest complex monàstic naix sota el patronatge i la munificència de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duc de Lerma des del 1599 i marqués de Dénia.
Els testimonis d’arquitectures del període fundacional del convent són ben escasses. La construcció de l’església suposa l’enderroc de l’antic temple i la reordenació del complex
edilici originari. S’inicia el 1683 i conclou la fàbrica de la seua estructura el setembre del 1684. Desprès de huit anys de treballs d’ornat, entre els quals destacaven els densos esgrafiats
que cobrien el seu interior, el 10 de juny del 1691 era beneïda i oberta al culte.

2. EL PORTAL DEL MAR i muralles
Les muralles que cercaven el raval de la vila a la baixa edat mitjana, e l’època moderna, envoltaren el perímetre de la ciutat.
D’aquest recinte emmurallat poligonal, els llenços meridional i occidental fossilitzaven el perímetre de la tanca andalusina. El mur del front oriental, que coincideix amb la traça del
carrer Diana, ordenat i construït pel comte de Dénia, fou bastit, al segon quart del segle XVII, uns 25 anys després d’haver rebut el títol de ciutat. Era una de les respostes de Dénia
davant les hostilitats dels barbarescos.
La porta del Mar era el portal per on s’accedia a la ciutat des de la mar. És per on s’endinsaven viatgers i personatges que arribaven a Dénia des del port i els camins i sendes de la
marina. Comunicava amb el camí que discorria fins a la duana i l’embarcador de fusta, al moll.

3. L’ERMITA DE SANT ROC, PREDECESSORA DEL TEMPLE DE L’ASSUMPCIÓ.
De l’edifici primigeni no resta cap vestigi. El nou temple, bastit desprès de la Guerra de Successió, reedificaria al lloc on era una capella dedicada a sant Roc, amb portal d’ingrés a
la façana principal. La fornícula de la portada, fins al 1936, allotjava una escultura de Sant Roc de pedra que, potser, pertanyia a l’antiga ermita que nasqué sota el patronatge de la
Confraria de Sant Roc.

4. LA SALA NOVA. L’AJUNTAMENT.
La sala nova, actual Casa Consistorial, seu de l’Ajuntament, és un bell edifici amb patrons i trets que ens remeten a la millor arquitectura clàssica del temps de Felip III (1598-1621).
La façana és de pedra, amb una arcada de dissenys clàssics. Loggia amb sis arcs de mig punt, elevats, amb pilars i dovelles de carreus, i impostes amb les característiques motllures
de secció quadrada o de faixa. Encara conserva l’excel·lència de la seua construcció primigènia.

ELS CARRERS LORETO, CAVALLERS, MAJOR I NOU.
Unien les dues portes principals de les muralles de la ciutat. A l’oest, la porta d’Ondara i, a l’orient, la porta del Mar.
La seua traça urbanística es remunta a la medina musulmana. Als epígons del segle XVI i els albors del segle XVII es projecta un programa de renovació urbana, que floreix just
quan Dénia rep el títol de ciutat, al temps de Felip III.
Encara descobrim a les façanes amples arcs de mig punt, amb llargues dovelles tallades en pedra tosca extreta de pedreres de les platges i penya-segats de Dénia/Xàbia.
Arcs amples rebaixats, sostinguts per pilastres amb bases i impostes amb motllures de clara filiació clàssica. Bells exponents d’arquitectura clàssica.

5. LA VILA.
La vila fou l’epicentre de Dénia durant l’edat mitjana, s’esborraria progressivament els darrers segles, amb l’enderroc de cases al temps de la guerra de Successió i amb l’abandó
de la litúrgia al temple.
Havia estat fundada pel rei Jaume II l’any 1304.
Dos carrers que la travessaven, el més alt connectava les dues portes principals d’ingrés i discorria front a l’església i la plaça adjacent. Les portes són el portal de la Vila, a l’est,
front a la xarxa de camins de terra, i el portal dels Reis o dels Socors, front a la façana marítima i el port. El carrer longitudinal més baix era d’ús secundari, a jutjar per l’amplada
restringida i per la invasió de l’espai per les vivendes, tal com ens constata l’arqueologia.
L’església, de traça gòtica i consagrada a Nostra Senyora de l’Assumpció, sembla que és al segle XIV quan es materialitza la construcció de l’edifici que coronava la topografia de
la vila.

6. EL CASTELL.
Seguint les traces del disseny de la vella alqassaba de Daniya, el castell coronava la ja vella vila medieval. S’hi accedia, des de la vila, pel portal que mira a occident, el portal del
Baluard, així com per l’arc interior del portal dels Reis o dels Socors, al sud-est, que connectava amb la mar.
Just al mig del castell era el palau; un espai amb una clara preeminència topogràfica. El palau era, aleshores, la simbòlica més que reial residència del Marqués.
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7.EL PALAU.
A la segona meitat del segle XVI, rehabiliten els seus estatges per allotjar als senyors durant les visites, sempre efímeres.
És, però, com a preludi de la vinguda del rei Felip III a Dénia, el 1599, en el periple dissenyat per a la celebració de les noces amb Margarita d’Àustria a València, quan el V marqués
de Dénia crea una nova pell i nous estatges al palau.
El marqués de Dénia, en la cursa incipient per ser l’afavorit del rei, encetaria una important reforma de l’edifici. Crea al palau noves façanes, amb fàbriques i dissenys d’alta arquitectura
renaixentista.
Del palau destacaven les façanes del sud i d’orient. Aquests estatges, projectats per allotjar al monarca, són ara la seu de l’exposició permanent del Museu Arqueològic. Aleshores,
la galeria era encara completa, amb una planta més de la que, en l’actualitat, conserva. Amb l’escala i, desprès, amb el pedestal amb l’estàtua del Duc/Cardenal i els senyals dels
Sandoval i Rojas.
L’escala a la imperial, en forma de T, per accedir al palau, fou una excel·lent obra de pedra d’aquest període.
La seua tipologia i alguns detalls com les motllures dels graons, el disseny dels dos portals del front i l’aparell de pedra poligonal amb recercat de les pedres amb efectes cromàtics
del front de l’escala, ens remeten als millors exemples de l’arquitectura civil de caire palacial o residencial del seu temps.

8.LA BATERIA DE LA MAR I EL BALUARD ORIENTAL.
El segle XVI és temps de fortificació de la costa, amb talaies i ciutadelles artillades per a fer front als embats de la pirateria barbaresca.
El front oriental del castell, front al port, compta amb empremtes d’obres de fortificació d’aquest període. Tot el front del castell que mira a la mar, front a la galeria del palau i, a sota,
d’entre les torres de la Senieta o Llavador i del Galliner, es folrat amb fortes muralles talussades amb canoneres i terraplè.
Dénia fou, tanmateix, objecte de projectes de fortificacions estelades i baluartades que mai donaren els seus fruits.

9. EL CONVENT DE SANT ANTONI DE PÀDUA. [FRANCISCANS].
El mapa de monestirs de la vila de Dénia és un fenomen tardà. Naix els darrers anys del segle XVI, de la mà i amb el mecenatge del V marqués de Dénia, que feu possible aquestes
fundacions, en dotar-les de rendes per al seu sosteniment.
Així, l’orde de franciscans és la primera en assentar-se a Dénia, una vila que no havia destacat mai per acollir institucions monàstiques.
El marqués de Dénia aconseguiria la seua fundació, lligada a l’orde de Recol·lectes de Sant Francesc, sota l’advocació de Sant Antoni de Pàdua,
Comptava amb església, claustre, a més d’altres dependències i d’horts envoltats per una tanca.
Planta de creu llatina inscrita en un rectangle, amb una nau amb volta de canó i huit capelles laterals cobertes amb voltes bufades. Creuer ample i orde dòric. Fou enderrocada i
reconstruïda desprès de la Guerra de Successió.
De la resta de dependències del monestir, sols es conserva el claustre i, parcialment, la façana. El claustre és un bon exemple d’arquitectura clàssica, amb un disseny de qualitat i
de línies pures que ens remet al segon quart del segle XVII.

10. LA DUANA.
Fou bastit pel marqués de Dénia, probablement, el tercer quart del segle XVI, com la Duana, amb vincle amb les tasques de control sobre els afers, moviments i el tràfec al port,
així com per a l’aplicació i gestió de taxes.
Presenta una molt bona arquitectura, amb traces i factures que, per la qualitat, semblen fruit del brou dels tractats de l’època. És un clar exemple d’arquitectura del poder, dissenyada
i que beu de les traces dels grans arquitectes que giraven a l’entorn de la cort de Madrid. Obra potser dirigida per acreditats mestres d’obra adscrits al programa d’obres del Virregnat
i del govern del Regne de València.


