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0) - Parròquia de la Puríssima Concepció - BÉTERA - COMUNITAT 
VALENCIANA 

(Referència 10202) 

 

 

Localització Interior de la sala de campanes 

Diàmetre 17 

Pes 
aproximat 

3 

Descripció Anepígrafa 

Tocs 
tradicionals 

Es desconeixen els tocs, però 
sembla haber sigut una campana 
d´eixir a missa. 

Tocs actuals Inicia els vols generals menys en 
Pentecosta, i també realitza el toc 
del Rosari les vespres de festa. 

Truja Fusta ELECTRORECAMP nova. 

Estat de 
conservació 

Bona 

Mecanismes 
per tocar 

cigonyal amb corda que arriba fins 
a la sala de campanes. 

Actuacions Restaurada per Electrorecamp 
S.L a finals de l´any 2009, dotant-
la d´una truja de fusta i de tots els 
elements per a poder voltejar-la. 
Beneïda el 26 de Novembre del 
2009. 
El 30 de març de 2011 la 
campaneta és reubicada a 
l'interior de la sala de campanes 
per a una millor conservació. 

Valoració Campana interessant. Pot 
refondre's en cas de trencament 
després de documentar-la. 

Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal 
conservar-la per protegir la 
sonoritat i altres valors culturals. 

http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=127
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Qualsevol mecanització haurà de 
conservar aquestes qualitats, 
reproduir els tocs tradicionals i 
permetre els tocs manuals. 

Notes Segons els tècnics 
d´Electrorecamp podria ser una 
campana del segle XIX. Es 
trovaba guardada a un armari a la 
sagristia com a peça de museu. 

Autors de la fitxa de la campana 

 SÁNCHEZ RAMÓN, Ignacio (23-12-2009)  

Actualització 
de la fitxa 

22-10-2012 

 

 

 

 

 

Maria- Parròquia de la Puríssima Concepció - BÉTERA - COMUNITAT 
VALENCIANA 

(Referència 89) 

 

Localització Sala alta de campanes 

Diàmetre 53 

Altura bronze 48 

Vora 5,2 

Pes 
aproximat 

86 

Any fosa 1513 

Descripció La campana duu una breu epigrafia en 
minúscula gòtica: "+ aue # maria # gracia # 
plena # dominus # te : ". És una variant de la 
salutació angèlica a Maria en Lc 1:28, on 
escriuen "AVE, GRATIA PLENA, DOMINUS 
TECUM" que pot traduir-se com "US SALUDE, 
LA PLENA DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS AMB 
VOS". La inclusió del nom de Maria, que en el 
text evangèlic figura en el versicle anterior, és 
habitual en aquests textos. 
La restauració de les campanes de Bétera i 
d'Olocau, així com la documentació existent, 
permeten assegurar que les dues foren foses 
pel mateix fonedor i instal·lades formant part 
del mateix conjunt. 

Terç (2 cordons) / 
"aue # maria # gracia # plena # dominus # te : 
" [mg] / 
(2 cordons) 

Mig (2 cordons) / 
(garlanda vegetal) / 
(2 cordons) 

http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=127
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Mig peu (5 cordons) 

Peu (2 cordons) 

Tocs 
tradicionals 

La campana tocaba als tocs de difunts i als 
vols generals. 

Tocs actuals Toca els dijous per a l'Exposició Major del 
Santíssim, realitza el toc d'elevació a missa 
Major, i és la campana que toca a mort d'Albat. 
Encara que està ubicada en un lloc diferent de 
la torre, i per tant hauria de tocar en solitari, és 
la segona en iniciar els vols, excepte en 
Pentecosta. 

Truja Fusta RIVERA 

Estat original La campana fou fosa, junt a altres, per a la 
Cartoixa de Portaceli. Arran de l'exclaustració 
fou duta a aquesta parròquia, on formà part del 
conjunt de campanes. 

Estat anterior Es trobava a la finestra on es troba ara la 
campana Santíssim Sagrament; l'any 1997 es 
va badar i es va pensar en la seua refosa. 
Finalment fou conservada dins del temple, 
penjada d'una cadena, en una nau lateral, a la 
capella del Crist, i difícilment accessible. 

Estat de 
conservació 

Restaurada per soldadura per 
LACHENMEYER. Truja i brides realitzats per 
RIVERA. Instal·lació realitzada per ERACSON. 
Està fixada amb tres brides a l'ansa central, tot 
i que té set anses i l'habitual fora posar dos 
brides més per a les anses laterals. No 
obstant, degut al tamany relativament menor 
de la campana, i al sobredimensionat de les 
brides, la instal·lació sembla correcta. 

Mecanismes 
per tocar 

motor vol impulsos (09) 

Actuacions RESTAURADA amb subvenció de la 
GENERALITAT VALENCIANA en 2007. 

Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un 
immoble protegit (Bé de Rellevància Local). No 
obstant hauria de ser declarada explícitament 
Bé d'Interés Cultural, degut al seu valor. 

Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot 
ser remplaçada per una rèplica. 

Autors de la fitxa de la campana 

 MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (22-09-1993)  

 LLOP i BAYO, Francesc (29-04-2008)  

 SÁNCHEZ RAMÓN, Ignacio [Una història, tres 
campanes, tres pobles: que va passar l’any 1835?] 
(17-10-2010)  

Editors fitxa LLOP i BAYO, Francesc 

Actualització 
de la fitxa 

27-10-2010 

 

 

 

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=4276
http://www.campaners.com/php/textos.php?text=4276
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Sagrament (1) - Parròquia de la Puríssima Concepció - BÉTERA - 
COMUNITAT VALENCIANA 

(Referència 6679) 

 

 

Localització Sala de campanes 

Diàmetre 54 

Pes 
aproximat 

91 

Fonedor BARBERÍ (RIUDELLOTS DE LA 
SELVA) 

Any fosa 1998 

Descripció Alabado sea el Santisimo 
Sacramento, me refundieron en el 
año 1998, bajo la advocación de 
San Vicente Ferrer, siendo cura 
párroco D. Vicente Costa Costa. 

Tocs 
tradicionals 

Abans de pujar la campana Maria 
restaurada, la campana voltejaba 
els dijous per a l´exposició del 
Santíssim. 

Tocs actuals Es la tercera en iniciar els vols, 
excepte en Pentecosta, Participa 
en totes les salutacions de la 
Mare de Déu. El dijous Sant i 
Dumenge de Resurrecció els vols 
es realitzen dedicats a aquesta 
campana. 

Truja ferro Roses vella 

Estat de 
conservació 

Bon estat. 

Mecanismes 
per tocar 

motor de vol continu (09) i 
electromartell (03) 

Actuacions En setembre de 2009 es va 
desconnectar pel fort moviment 
que rebia el coixinet i perquè 
també es va trencar una corretja 
en eixe mateix mes. 

Valoració Campana interessant. Pot 
refondre´s en cas de trencament 
després de documentar-la. 

Instal·lació La instalación ha sido sustituida y 
debe ser reconstruida para 
restaurar los valores sonoros y 
culturales del instrumento, así 
como los toques tradicionales. 

Autors de la fitxa de la campana 

 ()  

 LLOP i BAYO, Francesc (12-09-2007)  

 LLOP i BAYO, Francesc (30-06-2008)  

 SÁNCHEZ RAMÓN, Ignacio (22-03-2010)  

Editors fitxa BUIGUES METOLA, Marcos 

Actualització 
de la fitxa 

27-07-2010 

 

http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=127
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=41
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=41
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Cristo Rey (2) - Parròquia de la Puríssima Concepció - BÉTERA - 
COMUNITAT VALENCIANA 

(Referència 90) 

 

 

Localització Sala de campanes 

Diàmetre 75 

Altura bronze 67 

Vora 9 

Pes 
aproximat 

244 

Fonedor MANCLÚS, SALVADOR 
(VALÈNCIA) 

Any fosa 1953 

Terç GLORIA A CRISTO REY Y A LA 
REINA / DE PAZ ASUNTA A LOS 
CIELOS / ME REFUNDIERON EL 
AÑO 1953 / SIENDO CURA 
PARROCO D LUIS VERDU 
MOSCARDO / ALCALDE D 
MANUEL ALOY RANCH (3 
anagrames de Maria) (anagrama 
de Jesús) (2 anagrames de Crist) 
(marca de fonedor) FUNDICION / 
DE / SALVADOR MANCLUS / C 
INDUSTRIA 27 / VALENCIA 

Tocs 
tradicionals 

La campana realitzava els tocs a 
missa junt amb les campanes 
Sant Josep i Crist de la Protecció, 
a més dels vol generals i diferents 
tocs de Difunt. 

Tocs actuals Es la quarta en iniciar els vols 
excepte en Pentecosta, participa 
en l´Àngelus festiu fent el repic 
primer, dona l´avís del Rosari 
després del vol del Campanil. El 
dia de Crist Rei la campana 
comença a voltejar l´última i acaba 
l´última. 

Truja Ferro ROSES 

Mecanismes 
per tocar 

motor vol continu (09), electromall 
(03) 

Autors de la fitxa de la campana 

 MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (22-
09-1993)  

 LLOP i BAYO, Francesc (30-06-2008)  

 SÁNCHEZ RAMÓN, Ignacio (22-03-2010)  

Editors fitxa BUIGUES METOLA, Marcos 

Actualització 
de la fitxa 

27-07-2010 

 

 

 

http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=127
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=264
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=264
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San José (3) - Parròquia de la Puríssima Concepció - BÉTERA - 
COMUNITAT VALENCIANA 

(Referència 91) 

 

 

Localització Sala de campanes 

Diàmetre 81 

Altura bronze 73 

Vora 9 

Pes aproximat 308 

Fonedor ROSES VIDAL, MANUEL 
(VALÈNCIA) 

Any fosa 1940 

Terç (marca de fàbrica) "FUNDICION 
/ DE / MANUEL ROSES VIDAL / 
HIJO DE M ROSES SANTOS / 
VALENCIA" 

Mig (06) "SAN JOSE / ... 1940" 
(Incises - Davant de "1940" hi ha 
una paraula esborrada, 
possiblement el nom d'una altra 
població) 

Tocs 
tradicionals 

Diferents tocs a missa amb les 
campanes Crist Rei i Santissim 
Crist de la Protecció, Vol 
generals i menors, tocs de 
difunts. 

Tocs actuals Es la quinta en iniciar els vols 
excepte en Pentecosta i toca els 
quarts. El dia de Sant Josep 
realitza els vols ella soles. 

Truja ferro Roses vella 

Estat de 
conservació 

Truja neta i pintada de negre. 

Mecanismes 
per tocar 

(09) motor de vol continu, (03) 
electromall 

Autors de la fitxa de la campana 

 MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (22-
09-1993)  

 LLOP i BAYO, Francesc (12-09-2007)  

 LLOP i BAYO, Francesc (30-06-2008)  

 SÁNCHEZ RAMÓN, Ignacio (22-03-2010)  

Editors fitxa BUIGUES METOLA, Marcos 

Actualització 
de la fitxa 

27-07-2010 

 

 

 

 

 

http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=127
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=404
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=404
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Santíssim Crist de la Protecció (4) - Parròquia de la Puríssima Concepció - 
BÉTERA - COMUNITAT VALENCIANA 

(Referència 6680) 

 

 

Localització Sala de campanes 

Diàmetre 107 

Pes 
aproximat 

709 

Fonedor BARBERÍ (RIUDELLOTS DE LA 
SELVA) 

Any fosa 2000ca 

Tocs 
tradicionals 

Diferents tocs a missa, Vols 
generals i tocs a difunt. 

Tocs actuals Es l´última en iniciar els vols 
excepte en Pentecosta. Només 
volteja als dies de major 
solemnitat, participa en totes les 
salutacions de la Mare de Déu. 
Toca les hores, tocs a missa i 
difunts. 

Truja ferro Roses vella 

Estat de 
conservació 

Bon estat. 

Mecanismes 
per tocar 

electromall (09), motor vol continu 
(03) 

Valoració Campana interessant. Pot 
refondre's en cas de trencament 
després de documentar-la. 

Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda 
i cal reconstruir-la per restaurar 
els valors sonors i culturals de 
l'instrument, així com els tocs 
tradicionals. 

Notes Mesures aproximades. En festes 
de 2009 es va trencar el batall, 
sense causar cap desperfecte. 

Autors de la fitxa de la campana 

 LLOP i BAYO, Francesc (12-09-2007)  

 LLOP i BAYO, Francesc (30-06-2008)  

 SÁNCHEZ RAMÓN, Ignacio (22-03-2010)  

Editors fitxa BUIGUES METOLA, Marcos 

Actualització 
de la fitxa 

27-07-2010 

 

 

 

http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=127
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=41
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=41

