
VISITA GUIADA PER ALGUNS LLOCS D’INTERÉS  
DEL POBLE DE BÉTERA

El recorregut i el que veurem. La visita serà “guiada” per membres de 
l’Associació, també per algun tècnic especialitzat, tots ells tenen els coneixements ne-
cessaris per donar-nos a “conèixer” el que visitarem i veurem. 

HORT DE LES ALFÀBEGUES. Primer i perquè hi ha lloc prop on aparcar, aniríem al Hort 
de les Alfàbegues, on gaudirem de tot l’esplendor de les plantes mes representatives de 
Bétera i serà Ramón Asensi Ramon, Mestre Alfabeguer el que ens explicarà l’historia, 
l’actualitat i com no, de com “crea” i cria estes plantes.

COVES “DE MALLORCA”. Pujant amunt, ens aproparem a les coves “de Mallorca” i 
ací Toni Grande ens obrirà la porta de la que “te” la PENYA COETERA VOL LLIURE (es el 
president), ens la mostrarà i ens xarrarà un poc del que es esta penya, aixina com una 
lleugera historia de les coves a Bétera.

PANTEÓ MARQUES DE DOS AIGÜES. Eixint de les coves ens dirigirem per el carrer 
Marques de dos Aigües al Panteó del dit Marques, veurem l’edifici des de el exterior, 
visitarem i entrarem en l’ermita de la Divina Pastora junt al panteó i comunicada amb 
este per una reixa i a través d’ella i apartant una cortina veurem un poc com es el dit 
panteó, tot açò explicat en tot detall històric i actual per Nacho Sánchez Ramón Tècnic 
en Turisme (alguns ja el conegueu dons ha estat exercint com a “guia” a Llíria)

CALVARI. Eixirem de l’Ermita al Calvari i per el “carrer” central anirem veient totes les 
estacions amb taulells de ceràmica de Gimeno, eixirem a la glorieta on està l’estàtua 
del Marques. En tot l’itinerari Nacho ens anirà explicant detalls del Calvari aixina com 
de la ceràmica, historia i significat.

Continuarem per el carrer Calvari on podrem veure alguna casa particular i una façana 
curiosa, que antigament “preparaven”  per evitar que es jugar a pilota contra esta paret.

PANELLS CERÀMICS. Aplegarem al carrer Salvador Giner i tirarem a la dreta, veurem 
dos panells ceràmics a una façana a l’esquerra, passarem per el costat del Ajuntament 
des d’on ja es veu el campanar de l’Església de la Puríssima, baixarem per l’escala cap 
l’església i en este tram també veurem un altre panell a una façana, de fet a Bétera hi 
ha  molts panells ceràmics en façanes dels que Nacho ens anirà comentant.

En aplegar a l’Església abans d’entrar, a l’esquerra veurem un mural enorme de taulells 
que representa tres “moments” de la festa, pintat per Vicent Fuentes     

ESGLÉSIA DE LA PURÍSSIMA. Entrarem en l’Església i ja Nacho ens anirà parlant de 
la nau central, capelles, etc. i ens “portarà” al campanar, allí ens il·lustrarà en tot el que 
cal conèixer, construcció, dates, campanes, ets., ets.

Eixirem de l’Església i per la antiga plaça del mercat i Carrer Major aplegarem al carrer 
Boil, en este xicotet trajecte veurem edificis antics que “marcaren” una època, també 
amb mes panells ceràmics.

CASTELL. Aplegarem al carrer Boil i pujarem amunt fins la plaça Andreu Fresquet d’on 
veiem ja el Castell i bordejant-lo per lo que dèiem “la barana del castell” aplegarem 
a la plaça per on entrarem i farem un recorregut per ell, en este cas i si pot ser, serà  
l’arqueòleg Paco Fababuj que estigué tot el temps revisant i controlant l’ultima restau-
ració, qui ens explicarà el que ha segut, es i la projecció de futur. 

I així arribem al final del recorregut.

Data prevista: dissabte 16 de juliol, a les 9h. 
Lloc d’encontre i aparcament: als carrers front l’Hort de les Alfàbegues
Per aplegar: Venint per l’autovia d’Ademús, al semàfor de l’entrada del poble a la dreta, Avin-
guda del País Valencià, la segon rotonda a l’escarra, Avinguda de la Constitució, tercer carrer a 
la dreta Ausiàs March i carrers de l’esquerra buscar aparcament, l’Hort de les Alfàbegues baix, 
al final estos carrers.
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REGIDORIA DE PATRIMONI I TURISME


