Sella Fakta
Utdrag Sella (Alicante) Wikipedia.
Historia
Befolkningens ursprung går tillbaka till etableringen av en muslimsk fästning. Det utgjorde en
viktig kärna av Moriscos beroende av greven av Cocentaina. År 1609, före hans utvisning, bestod
det av 115 hus, enligt Caracena Census.
Sella är ett av exemplen på den åtgärd som Felipe III vidtog för att fördriva morerna och därigenom
avfolka provinsen Alicante av dess bästa och mest flitiga bönder. I tider var Sella den mest
välmående staden i området och hela den var bebodd av morer. Med avfolkningen blev den utarmad
och förlorade sin kulturella identitet.
Den återbefolkades med mallorkaner på begäran av den territoriella herren, vars jurisdiktion hölls
av Calatayud. Dess kyrka var beroende av den i Finestrat fram till 1574, då den etablerades som en
självständig församling.
Demografi
Antalet invånare har minskat under hela 1900-talet på grund av emigration till kusten: 1856
invånare 1887, 1410 invånare 1930, 1260 1960, 566 1991 ... Men som i Relleu, Orcheta kommuner
eller andra närliggande kommuner i inlandet har kommunens befolkning helt nyligen lämnat sin
endemiska negativa demografiska balans (även om det är mindre markant än de andra städerna som
nämns) på grund av turism i inlandet: av 586 invånare 2002 visar folkräkningen 2005 en siffra på
633 invånare, med 14,06 % av utländskt medborgarskap, främst brittisk och tysk. I folkräkningen
2011 hade den 636 invånare.
År 1887 nåddes toppen med 1856 invånare, folkmängden har sedan minskats till 578 år 2021.
Ekonomi
Traditionellt baserad på jordbruk. Inlandsturismsektorn utvecklas.
Monument och platser av intresse
Santa Bárbaras slott. Deklarerade en plats av kulturellt intresse.
Gammal kvarn. Arkitektoniskt intresse.
Santa Ana församlingskyrka.
Baronens palats.
Place de la Font Major.
Platsen för Font de l'Alcantara.
Barranc de l'Arc
Fester
Skyddshelgonets festligheter firas för att hedra det gudomliga norrskenet under den första helgen i
oktober. Utmärkande för dessa festivaler är akter som uppvaknande, bollspel, orkestrar och
fyrverkerier, utan att glömma den traditionella Rosario de la Aurora som utspelar sig i gryningen
och går genom de olika gatorna med traditionella sånger ackompanjerade av stråkinstrument som
startar från Calle del Ángel kl. runt 5 på morgonen och går genom en stor del av staden tills den
slutar på torget i gryningen (gryning). Under marschen ackompanjeras processionen av en rondalla
och sånger sjungs för att hedra de olika helgon som ger sina namn till stadens gator.
Andra festivaler som firas är till ära av Santa Bárbara i december månad, skyddshelgon för
eremitaget som ligger i slottet. Den mest relevanta handlingen är pilgrimsfärden som firas på
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eftermiddagen genom att förflytta helgonet i procession från stadens kyrka till eremitaget, en
mycket pittoresk väg av stort visuellt intresse. Pilgrimsfärden går genom slottets kjol
ackompanjerad av musikbandet och en viktig pyroteknisk urladdning. När man når toppen av slottet
sjungs traditionella verser och Sella-danserna dansas.
Administration och politik
Borgmästare sedan valet 1979
Period
Namn
1979-1987
José Cantó García
1987-1995
Salvador García Cerdá
1995-2011
Vicente Más Plá PP
2011-2015
Natalia Hernández Ferrer
2015--ila Llinares Fenollar

Parti
PSPV-PSOE
PSPV-PSOE
PP
AES (Associació d'Electors de Sella)
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