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CONÉIXER BÉTERA ES ESTIMAR-LA 

 

 

L’equip redactor del llibre sobre patrimoni públic i privat de Bétera format 

per Jorge Alonso, Amparo Doménech, Juan Manuel Pons i el fotògraf Ximo 

Asensi, ens complau dissenyar un trajecte per a realitzar un recorregut pel poble, 

i així, convidar al visitant a conèixer en viu i directe part del nostre treball inèdit; 

en aquest senzill recorregut presentem un extracte de cada lloc d’interès del 

nostre treball sobre patrimoni històric-artístic ubicat al poble.  

El títol d’este document no es una mera invenció ni el producte de una 

emoció exagerada. El títol està basat i justificat en els diferents articles  

periodístics de l’última dècada del segle XIX que, al parlar de Bétera, tots 

coincideixen en dir: Bétera per les seues condicions tel·lúriques i geogràfiques 

gosa aires purs, aigües medicinals i, persones acollidores. Malauradament hem 

pagat un preu car pel progrés perquè hem degradat l’aigua, doncs ja fa anys que 

no es medicinal, però altres coses tenim o hem millorat que, molta gent ha elegit 

Bétera per a viure, i a més, diu que viu a gust. 

Visitar, observar o explorar els pobles valencians és conèixer la nostra 

història, els nostres arrels i la nostra identitat com a valencians i, al mateix temps, 

descobrim la diversitat cultural, tradicional i gastronòmica que conforma la 

manera de viure, així com les gestes i es fastos que construeixen l’enteniment 

de les persones qui hi habiten. 

Bétera situada als peus de la serra Calderona i a menys de 20 km. de la 

mar, li proporcionen unes característiques orogràfiques, hídriques i 

climatològiques que li donen al seu extens terme grans recursos agrícoles i una 

riquesa en la flora i la fauna, motiu pel qual, ha segut habitada des de la 

civilització del Bronze (segle VIII a C.) 

En concret, d’aquest període tenim de Bétera dos evidències 

veritablement sensacionals. Es tracta, per una part, de l’existència d’una espasa 

de bronze, i la possibilitat d’una segona fragmentada; i per altra, la  punta de 

llança elaborada en coure, datables cap el segle VIII aC. i custodiades al Museu 

d’Arqueologia de Madrid. 

Testimoni ens han deixat els ibers d’haver habitat les nostres terres, 

doncs, el jaciment arqueològic del Tos Pelat i les troballes al voltant del castell al 

realitzar diferents intervencions arqueològiques, així ho demostren. Els ibers 
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participaren en les guerres púniques, tal i com ho demostren les biografies 

d’Amílcar Barca al explicar que l’any 228 aC. el cap iber Onissor prengué la 

fortalesa de la ciutat d’Helice (o Velice o Ilicis). Amílcar es va dirigir a aquesta 

ciutat ajudat pels pobles veïns, aleshores els ibers feren front a les tropes 

d’Amílcar carregats de carros amb llenya, als quals prenien foc, al mateix temps 

que col·locaven boles de palla enceses a les banyes dels bous que tiraven del 

carro. Aquests “bous embolats” varen ser llançats contra el campament d’Amílcar 

produint-ne el desconcert, la fugida i la derrota de l’exèrcit cartaginès. 

L’historiador romà Corneli Nepote certifica que, Amílcar va morir lluitant contra 

una tribu ibera, que Nepote denomina “vetones”. Quins eren eixos “vetons”? no 

ho sabem i, per tant, tampoc podem saber si al terme de Bétera es va 

desenvolupar aquesta batalla, però els indicis ens diuen que sí. 

Els romans ens varen colonitzar com ho demostra la vil·la romana de 

Bétera, i les restes arqueològiques aparegudes en les intervencions 

arqueològiques al casc antic del poble. La vil·la romana “L’Horta Vella” és un 

jaciment arqueològic considerat com un Bé de Rellevància Local (B.R.L.) que, es 

troba situada a la partida del terme que li dona el nom. Esta vil·la tenia una 

posició geogràfica al centre del triangle que conformava Valentia (València), 

Saguntum (Sagunt) i Edeta (Llíria), que la feia realment estratègica; lloc 

privilegiat per a la vida residencial i, a la vegada, de fàcil explotació rural, activitat 

que s’ha verificat en totes les èpoques. Associada a les termes, existeix 

l’evidència d’una conducció d’aigua o aqüeducte que partia d’una xicoteta presa 

que es va mantindré fins mitjans del segle XX, però que encara pot observar-se 

parts del mur. A esta presa, situada al Barranquet, molt pròxim a les hortes, 

arribaven les aigües procedents dels Ullals de Bétera. Un altre testimoni del 

romans es el suposat mil·liari convertit en Font a la plaça del Mercat des de que 

es va trobar fins l’any 2005. 

La tercera fase d’ocupació del Horta Vella està definida per la 

transformació de l’antic establiment en una granja visigoda i tot seguit tenim 

l’etapa de dominació islàmic a les terres valencianes que, va començar el segle 

VIII, prolongant-se fins el 1233 i 1238, durant les campanyes de reconquista 

dutes a terme per Jaume I. 

En paraules de l’arqueòleg municipal Josep Maria Burriel, l’alqueria de 

Bofilla, amb la seua torre de vigilància, és fins ara, el jaciment arqueològic que 

més fama li ha donat a Bétera des d’un punt de vista cultural. Ha estat excavat 

quasi el 80% i s’han publicat alguns treballs d’investigació. Dites excavacions 

van traure a la llum un xicotet nucli urbà: diversos carrers, places i cases. Es 

tracta d’un dels pocs jaciments islàmics mudèjar excavats fins ara a València. 
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Cap al segle XI, i en un espai de 76 km2 del terme de Bétera, dels quals 

26 Km2 en formaven el recinte tancat, es va formar el poblat de Bofilla, amb la 

intenció de reagrupar la població dispersa, per a una millor explotació dels 

recursos agrícoles, al temps que se n’obtenia una major protecció. 

Segons l’examen arqueològic de Bofilla que coincideix amb la descripció 

de la Crònica, una Alqueria àrab consta de dues parts: per una banda, un lloc 

per a les habitacions, protegit per les barreres, i per l’altra, un lloc per a la 

defensa, el qual consta de l’albacar i la torre. 

El poblat es va entregar junt a Bétera, a Jaume I sense oposar resistència, 

el rei s’apropia personalment de les dos alqueries en pasqua de 1238. Serien 

entregades igualment a l’Orde de Calatrava, convertint-se així en  senyoriu feudal 

habitada per vassalls musulmans. Bofilla va quedar despoblada en el segle XIV. 

Al llarg del segles XIII-XIX, el senyoriu de Bétera passaria per diverses famílies 

(els Boïl, els Rocafull i els Rabassa Perellós, marquesos de Dos Aguas). Bétera 

no seria fundada fins l’expulsió dels moriscos (1609) que, un any després el 

senyor de Bétera redacta del document de la Carta Pobla.  

Un dels elements principals, ben visible i molt bé conservat al mateix 

temps, de l’herència musulmana, és la torre del castell. L’estructura és la mateixa 

que presenta la torre de Bofilla, i segurament, també la seua estructura 

constructiva, encara que hui dia la trobem molt emmascarada pel temps i per la 

rehabilitació a què va ser sotmesa, junt a tot el castell, durant la dècada de 1980. 

Amb un senzill recorregut per Bétera volem donar a conèixer el seu 

patrimoni per a què, a traves i al voltant d’ell, el visitant conega el nostre passat, 

els nostres arrels, es a dir, tot allò que en dona identitat, y al mateix temps, puga 

gaudir recreant-se amb monuments històric-artístics singulars que són el fidel 

testimoni de la nostra història i la nostra cultura. 

 

Aquest itinerari o ruta la volem iniciar des del la estació de tren per 

prou motius: perquè el visitant pot arribar mitjançant este mig de 

comunicació, però si prefereix un vehicle privat, en la mateixa estació troba 

un bo, segur i gratuït   aparcament, i a més, enseguida podrà admirar una 

edificació singular. 
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1.- ESTACIÓ DE TREN  

Edificació destinada inicialment al servici de passatgers, mercaderies i a 

oficines en la línia ferroviària Grau-València-Bétera, inaugurada el 13 d’agost de 

1891. L’estació fou dissenyada i construïda per l’arquitecte Felipe García en 1890, 

al igual que las demés estacions, baixadors i caselles de la línia, seguint la tipologia 

arquitectònica pròpia d’una estació de segon orde, com fa referència el projecte 
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original. Hui dia és l’estació terminal dea línia n. 1 de metro Vilanova de Castelló-

Bétera. 

En juliol de 1891 totes les obres de la estació amb els seus serveis havien 

finalitzat. En el mes anterior, en sessió plenària de l’Ajuntament (4 de juny), va 

acordar obrir un carrer paral·lel a la frontera de l’estació del ferrocarril, entre la 

carretera de Burjassot a Torres-Torres i el Calvari, amb un ample d’onze metres 

i trenta-dos centímetres. Com no podia ser d’altra manera, el nom de carrer que 

hauria de dur seria el de Estació. Ràpidament el carrer es va omplir de grans 

xalets amb cases senyorials que la burgesia valenciana elegia Bétera per a 

estiuar, poc a poc estos xalets han anat convertint-se en finques de habitatges, 

malgrat que, encara en queden alguns grans i bonics.   

No més eixir de l’estació, al mateix costat podem admirar la següent 

construcció amb el seu jardí   

 

2.-  XALET CASA NEBOT  

 

Este xalet es troba al carrer de l’Estació nº 5, és un dels primers que es 

va quedar al mig del poble, al voltant dels anys 1960, es va quedar rodejat de 

carrers i habitatges menys per la 

cara est que llinda amb l’estació 

de tren, ara línia 1 del metro de 

València.  

 La singular casa burgesa 

la va manar construir la família 

Villalba a principi del segle XX, 

motiu pel qual, també 

s’anomenava Xalet de Villalba. 

En concret, consta que En 

Joaquim Villalba Iriarte, havia 

comprat la finca rústica pegada 

a l’estació, a la partida aleshores 

denominada del Calvari, on volia 

construir la seua casa d’estiueig. 

Però hi havia un problema, 

resultava que l’espai era molt 

estret com per edificar una casa 

que s’adaptara al nivell del 

propietari, ja que el Consistori 

tenia planificada l’ampliació del 

carrer de les Eres (actual 

Gascón Sirera) fins la cotxera de 
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l’estació, sent així que l’habitatge hauria d’estar alineat ben igual que la resta de 

cases del carrer. El senyor Villalba demanà permís per a fer variar el projecte i, 

ampliant la superfície del terreny, fer la casa ben enfront del que havia de ser 

carrer. D’alguna manera va guanyar-se el beneplàcit de la Corporació local que 

va acceptar el que demanava, suprimint el projecte, a més de què podia tancar 

la finca amb un mur. Això va ser l’any 1902, data, per tant, de la construcció de 

la casa-xalet.   

  Durant la guerra civil, la casa Villalba seria requisada pel govern de la II 

República i convertida en Hospital de Sang i casa de repòs dels aviadors.  

    La família Nebot va ser l’última propietària fins l’any 2001, any que va ser 

adquirida per l’Ajuntament de Bétera amb l’objectiu de convertir la casa senyorial 

en residència de dia per a jubilats i pensionistes. Amb la intenció de què el 

nostres majors tingueren l’atenció completa segons la necessitat de cadascú, 

l’Ajuntament va dur a terme una nova edificació en dos plantes, al lloc on es 

situaven les pistes esportives del xalet. Esta nova edificació es troba comunicada 

amb la residencia de dia o casa senyorial que per a tal fi, es va rehabilitar, 

mitjançant una sala de recepció i control de la residencia. L’edificació nova conté 

les habitacions pels residents i les sales dedicades a cuina i menjadors. 

    La zona de jardí rehabilitat, s’ha mantingut per a la recreació del nostres 

majors afegint-li mobiliari urbà adient a les persones d’edat avançada. Ací poden 

veure arbres de més d’un centenar d’anys, que després de netejar-los s’ha salvat 

el què s’han pogut.                         

    La superfície del xalet és de quasi 5 mil metres quadrats i en la primera 

mitat de la superfície es troba la casa senyorial de tres plantes. La casa dels 

caseros o masovers, era de xicotetes dimensions, d’una única planta que donava 

directament al carrer de la Estació, la qual va ser enderrocada per a ser integrada 

la seua superfície al jardí.  
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    Les seues característiques constructives són de tecnologia antiga, 

totalment rehabilitada per dins i adaptada per a la gent major amb ascensor i 

serveis, per fora es troba restaurada i il·luminada per a ressaltar el seu encant, 

doncs té un grau de protecció Parcial i el seu ús és residencial i destí públic.  

   Actualment, s’ha ubicat a l’edifici totes les dependències municipals de 

les regidories corresponents a les àrees Serveis Socials, ocupació, la dona, i 

joventut  amb totes les activitats administratives d’estos departaments, tant els 

dirigits al majors com a joves i xiquets, també s’ha traslladat la seu de les dones 

progressistes amb les seues activitats. 

Després de donar un passeig pel jardí veure el xalet junt a la nova 

edificació que, podria servir pel descans dels futurs residents, observaran 

que el lloc es privilegiat, dons el carrer que veuen al front, un del principals 

del poble, (carrer Gascón Sirera) es pel que deuen caminar fins arribar al 

final per a entropessar-se amb el castell, malgrat que, un poc abans 

passaran per davant del Ajuntament. 

 

3.- LA CASA – CASTELL DE BÉTERA 

 
El Castell, és l’edifici que, junt amb el campanar de l’església més 

caracteritza Bétera donant-li una aparença física molt singular. Totes les 

entrades al poble 

estan presidides 

pel castell i per la 

torre del 

campanar. Tan 

sols la carretera 

de Burjassot a 

Torres Torres 

(CV-310), és la 

que té menys 

visibilitat, malgrat 

que en sentit 

contrari –venint 

des de Nàquera–, 

veure Bétera és 

veure quasi tot l’art arquitectònic que tenim. 

    El castell, a més de ser un monument històric-artístic pel poble de Bétera, 

és la seua historia, és el seu referent, és el nostre símbol i la nostra identitat. El 

sentiment i l’afecte que els veïns li tenim és immens, doncs des del segle XIII, 

fins a hui, haurà despertat tot tipus de sentiments a tots els beterans i beteranes, 

sent l´emblema més gran de la nostra història. 
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                    L`11 d´abril de 1238, Jaume I prengué possessió de la torre grossa, 
talaia andalusina del segle XII que disposaria d´un recinte de refugi o albacar 
semblant al de la torre de Bofilla. Després de la conquesta feudal, els militars de 
Calatrava, senyors de la baronia, convertiren la talaia en una torre de 
l´homenatge i reforçaren el recinte hexagonal de la roca amb talussos i bastions, 
al voltant d´un pati d´armes des d´on s´accedia a les dependències del senyoriu: 
capella, graner, forn, garrofera, almàssera d´oli, trull de vi, etc. L´any 1363 
s´apoderaren del castell els castellans, que havien envaït el Regne de  València, 
i el rei Pere el Cerimoniós manà enderrocar els murs i bastions, per si tornaven 
a entrar (1364). 
                   A partir del 1392, el nou senyor de la vila, Pere de Boïl, reconstruí el 
castell i li va donar l´actual fisonomia gòtica d´espai fortificat i residencial alhora: 
mur coronat de merlets, torres cantoneres, accés fortificat en rampa, arcades de 
mig punt, típiques del gòtic valència, però arcaiques, a l´estil del segle XIV. A 
l´interior, les sales residencials compartien l´espai amb els magatzems que 
protegien el producte de les particions de collita, amb les dependències de 
transformació (l´andana dels cucs de seda, l´almàssera i el trull...); amb el pou 
que trobareu entrant capa dins a mà dreta, i amb les masmorres de la presó 
Rabassa de Perellós, marquesos de Dos Aigües (1737). 
 
                   Quan les Corts de Cadis s´afanyaren a proclamar la fi del règim 
feudal (1811), les autoritats liberals de Bétera -els terratinents que dominaven 
l´Ajuntament- lideraren un simbòlic assalt a la fortalesa, a imitació de la presa de 
La Bastille que havia donat inici a la Revolució Francesa de 1789. Els beterans 
empresonaren l´administrador, acomiadaren els criats, i ocuparen la planta noble 
i els monopolis del senyor. Però Ferran VII restablí l´absolutisme (1814) i les 
aigües tornaren a mare. En 1837, suprimits els senyorius, el marqués de Dos 
Aigües  conservà la propietat privada de l´immoble. Però, en extingir-se la 
nissaga dels Rabassa (1843), que s´acostaven ja ben poc per la vil·la, el castell-
palau i el títol de marqués passaren a mans d´un  prohom molt vinculat a Bétera, 
Vicente Dasi. Aquest home, l´any 1888, cedí el castell al poble per instal·lar en 
ell una escola. En aquell temps, fou col·locat també el rellotge de la torre major 
(1897). La casa-castell albergà durant bona part del segle XX el col·legi de 
monges. Però, allà pel 1969 quan el col·legi del Carmen canvià d´ubicació, 
l´edifici es trobava molt deteriorat. L´Ajuntament el va adquirir l´any 1983 i el 
rehabilità, entre el 1985-1989, i el deixà amb l´aspecte que presenta ara. A 
l´interior troben la Sala de Plens, les altres dependències municipals actualment 
desallotjades perquè el castell s’encontra en procés de rehabilitació per a 
convertir-se en museu municipal. 
 
 
                 El visitant després de haver recorregut tot el castell, li 
recomanem que torne eixir per la porta principal, baixe per l’escala per anar 
a la Plaça Andreu Fresquet i al carrer Eugeni Aloy, des de un podrà veure 
el castell per fora, i així comprendrà l’aspecte de fortalesa, una porta del 
refugi de la guerra civil i l’entrada al saló de plens, la què podria coincidir 
amb l’antiga entrada de carruatges i cavalleries; no quan era col·legi. 
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                Per a recórrer els carrer mudèjars del poble, li recomanem que se 
dirigisca cap el carrer Mariano Benlliure, carrer del Martell, carrer de 
Calatrava, carrer la Corbella per eixir al carrer Major, on podran veure 
l’edifici de l’antic Ajuntament, convertit en sala d’exposicions.    
 

 
4.- ELS CARRERS QUE RECORDEN L´ISLAM 

  
           Quan descendim des de la plaça del Castell fins Carrer Major, a través del 
carrer d´Eugeni Aloy, descobrim l´impressionant talús de pedra que apuntala 
l´angle septentrional de la fortalesa gòtica. En l´irregular declivi que separa el 
Castell del Carrer Major s´estén la Bétera primigènia, andalusina, moresca. Les 
parcel·les poligonals i subdividides de les antigues cases dels diferents clans 
moriscos determinaren la configuració de carrers estrets i entortolligats, que 
prengueren 
forma de 
ferraments i 
denominacions 
metafòriques, 
con ara el carrer 
del Martell. O el 
de la Corbella: a 
més a més de 
tort, costerut.  
 
            
Òbviament, les 
cases que hi 
trobareu ja no 
són morisques, 
sinó cases 
noves entre cases velles de llauradors, algunes de les quals encara conserven 
llindars de pedra proveïts de pilons, per adreçar l´entrada dels carros. Antigament 
els carros i els animals transitaven, fins al corral i la pallissa de darrere, per 
l´ampla entrada de la casa. Als costats de l´entrada hi havia les habitacions, la 
llar i el rebost de la cuina, i l´escala per pujar a la cambra de dalt, on s´alçaven 
les collites i -segons les èpoques- es criaven cucs de seda o s´assecaven 
fullaraques de tabac. 
           
          Baixeu per carrer de la Corbella i arribareu a un estrany Carrer Major que, 
lluny de ser rectilini -com el de les viles de cristians-, serpenteja a dreta i esquerra 
sinuosament. Tot té una explicació. Es tracta de la línia inferior del poblat islàmic, 
delimitada per una sèquia d´ablucions que prenia l´aigua de l´Ullal i la duia -
planejant planejant - fins al pati de la mesquita. Aquesta es trobava baix del 
poble, al solar que ocupa el presbiteri de l´actual església parroquial. Per això el 
Carrer Major és tan pla: perquè s´ajusta al recorregut de l´aigua, cosa típica de 



 

10 

l´urbanisme àrab, com també el fet d´emplaçar les mesquites a la banda de baix 
de les alqueries. 
 
            Entre els edificis del Carrer Major, destaquen l´Ajuntament Vell, centre 
d´exposicions d´arts plàstiques; algun casalot amb elements modernistes de forja 
o de ceràmica; l´encantador forn de Sant Miquel, i la casa abadia, adjacent a 
l´església. A mitjan recorregut, ocupant un angle de la plaça del Mercat, on hi 
havia una curiosa columna que feia de  font, un mil·liari romà, que recorda la 
importància que segui tenint per als romans de Llíria i de Sagunt el “Camí Vell” 
dels Ibers, la Via Vetera. 
 

Després de creuar la plaça del Mercat i admirar els panells ceràmics, 

que hi ha en algunes façanes, cal continuar cap a la plaça de l’església per 

a observar els panells ceràmics que parlen de la nostra festa Major, “la festa 

de les alfàbegues” en honor a la Mare de Déu de l’ Assumpció, obra del 

ceramista beterà Vicent Fuentes. Tot seguit convidem que entren a 

l’Església, producte de la història cristiana d’aquest poble.   

 
5.- L´ESGLESIA DE LA PURISSIMA CONCEPCIÓ 
 
 
           L´Església parroquial de la Puríssima Concepción de data dels anys 1686-
1749. Presenta un estil barroc auster i una 
planta d´única nau amb un discret creuer. La 
façana, retallada i coronada per pinacles, ompli 
la plaça i la decora, amb el seus coloristes 
rellotges bessons. El de l´esquerra és un 
quadrant solar, pintat l´any 1909. El de la dreta 
és el clàssic mecanisme de sagetes que giren 
sobre un panell de ceràmica de Manises. 
          Com que el temple fou incendiat durant 
la guerra civil i quedà semi destruït, calgué 
reconstruir-lo durant la postguerra (1941-1946). 
Aprofitant l´avinentesa, l´arquitecte afegí al 
campanar un nou cos de campanes -de rajola a 
cara vista, com la resta de la torre- i coronà 
l´obra amb dues balustrades neo-barroques i 
un capitell de teuladeta blava.  
 

Ben a prop d´allí, a la plaça del Sol, 
observareu també que hi ha un monument a la 
festa de les Alfàbegues, en aquest cas 
tridimensional. Es tracta d´una font escultòrica que representa una obrera de la 
Mare de Déu i el sombrillero que l´acompanya. 
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           A la mateixa plaça de l´Església, destaquen tres planells ceràmics, 
obra de V. Fuentes, representant escenes de l´ofrena de les Alfàbegues. Ben a 
prop d´allí a la plaça del Sol, observareu també que hi ha un monument a la festa 
de les Alfàbegues, en aquest cas tridimensional  

 
 

 
 

 A l’eixida de l’església anem cap a la plaça del Sol i entrem pel carrer de 

Morvedre per arribar a la Plaça San Roc 

 

6.- PLAÇA SANT ROC 

Esta xicoteta plaça quadrada segueix mostrant la part més antiga del 

poble amb cases restaurades en diferents èpoques  i, cal destacar la façana de 

la casa singular, la que mira a l’església, per tot el seu conjunt amb els panells 

ceràmics del segle XIX, la fusta i la forja, tot el conjunt de característiques  fa 

que, el Pla Urbanístic de Bétera li atorga protecció. La casa de enfront també 

podem observar un altre panell ceràmic més modern. No abandonem la placeta 

sense mirar la part de darrere de de l’església i el campanar. 

 

 

 

 

 

 

IL´Ofrena de les Alfàbegues pel carrer 
IObrera casada li posa la mantilla a la 
obrera fadrina a la porta de l´església 

IProcessó de la Mare de Deu  de 
l´Assunpció 
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Cal tornar a la porta de l’església per continuar el passeig pel carrer 

d’enfront, el carrer Salvador Giner, on en la casa del nº 20 trobem un altre 

panell ceràmic, al pujar l’escala i tornem a vista cap arrere trobem a l’altura 

de la vista, un fons de la serra Calderona, el campanar i l’últim carrer morisc 

per a continuar pels carrer mes amples, més rectes i mes moderns. Al nº40 

del mateix carrer també encontrem dos panells ceràmics i, tot seguit 

arribem al carrer del calvari  per dirigir-nos a visitar el conjunt històric-

artístic format pel calvari, l’ermita i el panteó del Marqués de Dos Aguas. 

 
7.- EL CALVARI, L’ERMITA I EL PANTEÓ 

 
El conjunt declarat historicoartístic format pel Calvari, l’Ermita de la Divina 

Pastora i el Panteó del Marqués de Dos Aguas, és un conjunt històric-artístic de 

caràcter local amb un expedient incoat i publicat al Butlletí de l’Estat el 3 de 

Novembre de 1982.  

             El Calvari de 
Bétera, emplaçat en 
principi fora del poble i 
voltat de vil·les 
d´estiuejants adinerats, 
ha quedat ara enmig del 
nucli urbà, per efecte 
del creixement 
urbanístic del segle XX. 
Es tracta d´un viacrucis 
atípicament pla, proveït 
d´un eix central i d´un 
camí en ziga-zaga que 
recorre els catorze 
casalicis de les 
estacions. El recinte, restaurat acuradament l´any 1985, el tanquen un seguit de 
panells ceràmics dedicats a devocions populars i es troba ricament ajardinat amb 
espècies autòctones: pins i romers, xiprers, garroferes, oliveres... Un escenari 
inigualable per als divendres de Quaresma i els actes religiosos de la Setmana 
Santa o simplement donar un passeig tranquil·lament lluny del tràfic. 
             Els casalicis del viacrucis alberguen les escenes de la Passió de Crist, 
representades en taulellets ceràmics i emmarcades per arquets de mig punt. 
Estan coberts per capitells de teules, coronats per pinyes ceràmiques i creus de 
forja. Tot conflueix al voltant d´una plaça oval, on estan representats, també en 
casalicis i i ceràmica , els 7 dolors i els 7 gojos de la Mare de Deu. Presideix la 
replaça l´ermita de “la Divina Pastora”, amb el seu nínxol neoromànic, 
l´espadanya per a la campana i, a la dreta, la casa de l´ermità.  
 
             A l´esquerra, com un meravellós apèndix del temple de la Pastoreta, 
s´eleva la silueta neogòtica del panteó dels Marquesos de Dos Aguas. Data del 
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1892 i presenta un 
octògon de parets de 
rajola sobre  sòcol de 
pedra. A l´interior, davall 
les voltes de creueria, hi 
ha un altar i dos túmuls 
de marbre blanc. La 
coberta del mausoleu és 
un original i esvelt 
capitell d´escames 
esmaltades, distribuïdes 
en franges horitzontals, 
blanques i blaves. Els 
blasons heràldics dels 
contraforts ens adverteixen de la noblesa de les despulles que conté. 
 
         Eixim del calvari  per la porta que dona al carrer Marqués de Dos 
Aguas i continuem  fins arribar al carrer de la Creu, doncs, el nom li ve per 
la creu que veiem al fons. Però per conèixer les coves deguem girar pel 
carrer Sant Esperit i, tot seguit trobarem el recinte format per un conjunt de 
les coves al voltant de la llometa. 

 

9.- LES COVES DE MALLORCA 
  
 El conjunt urbà format pels habitatges troglodites anomenades com 
"Coves de Mallorca" s’ha identificat d’interés etnològic amb un grau de protecció 
Integral, este tipus de jaciment, anomenat com Hàbitat en Cova, és de l'època 
Moderna-Contemporània i el seu estat de conservació es bo. 
 
 
 
 

les coves per d´alt 
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 Les coves han servit durant molt anys d' habitatge per a les persones, 
quasi sempre la seua boca d'entrada orientà cap al mig dia, amb temperatura 
estable, seques i amb bona il·luminació son les característiques que també com-
pleixen les Coves de Mallorca, que es localitzen en la perifèria sud-est del casc 
urbà de Bétera. En ocupen una superfície quadrangular de quasi 10.000 m2 

delimitada pels carrers: La Creu, Sant Esperit, Benaguasil i Ausiàs March. Les 
nombroses coves estan excavades a la roca, que en esta zona és, com al Tos 
Pelat, porosa però dura. 
 

Són d'escassa altura, amb desenvolupament horitzontal, moltes d'elles 

comunicades entre si. L'entrada es pot fer a dos nivells: un inferior que coincideix 

amb la rasant dels carrers Benaguasil i Ausiàs March i altre superior des del 

carrer Sant Esperit i a través d'una mena de patis quadrangulars (3) a cel obert 

en els que hi ha rampes per salvar el desnivell. 

 L'excavació artificial d'estes coves per a utilitzar-les com a habitatge varen 
començar a finals del S. XVIII, però es a principi del S. XX quan es completen 
les coves existents. Fins a la redacció del Pla General d'ordenació urbana de 
Bétera, que les protegeix, i mitjançant un conveni urbanístic del propietaris amb 
l'Ajuntament, l'any 2.002 les Coves de Mallorca passen a ser patrimoni municipal, 
se'n perden unes poques (set), per a realitzar les obres d'urbanització d'accés 
als nous solars propietat dels titulars de les coves, conseqüència del conveni 
urbanístic. 

Mentre estes coves s'han utilitat d'habitatge, que una encara ho és, interior 
i exteriorment han estat molt netes i emblanquinades, algunes tenen finestres a 
la façana. S'obren normalment cap a un corral (o pati) per hi situar els servicis i 
la necessària ventilació de la cova. En la part superior del corral esta delimitat en 
la superfície per un muret per a evitar perills als vianants i prevenir la inundació 

Una cova per dins 
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de les coves en cas de fortes pluges. Amb estos murets alternen les xemeneia 
cilíndriques o còniques que ixen des de terra amb els forats de ventilació  
quadrats o rectangulars. 

Després de visitar el recinte de les coves i haver-ne visitat alguna, el 
visitant es pot dirigir cap a l’estació per concloure la visita. Ara li indicarem 
per on deu d’anar: En la façana de les coves que recauen al carrer Ausias 
March s’encamina cap al carrer Serra i, al arribar al carrer Calvari, al front 
es troba la piscina coberta municipal i l’hort de les Alfàbegues amb dos 
panells ceràmics al·lusius a l’activitat que hi es desenvolupa, obra del 
ceramista beterà Vicent Fuentes, seguiran pel carrer del calvari fins creuar-
se amb el carrer de l’Estació i, al mateix cantó, podran mirar la casa Cultural 
i dels nostres Majors, des d’ací, ja coneixen el carrer per a decidir el que 
volen fer.  

Esperem que, a més d’ un bon passeig, també coneguen un poc més 
Bétera i hagen gaudit del nostre patrimoni, la nostra història i del nostre 
poble.   

Equip redactor: 

Jorge Alonso; Amparo Doménech; Juan Manuel Pons i el fotògraf Ximo Asensi 

 

 

  


