
BÉTERA

visita
ESGLÉSIA DE LA PURÍSSIM

A CON
CEPCIÓB

Del rellotge antic tan sols queda la maquinària en 
desús i condicionada com a peça de museu.

La maquinària que trobem és sens dubte l’anteces-
sora del nou rellotge municipal, inaugurat l’any 
1897, en desús també en la actualitat i situat en la 
torre de l’homenatge del Castell.

Naix l’any 2008 amb mo-
tiu de la restauració de la 
campana Santa María. Des 
d’aquell any s’han recupe-
rat practicament tots els 
tocs tradicionals del poble 
de Bétera.

El seu principal objectiu 
és defensar i conservar el 
patrimoni campaner, els 
campanaris i els tocs tradi-
cionals de Bétera.

EL RELLOTGE Les visites es realitzaran  
l’últim diumenge de cada mes  
(excepte imprevists). 

Preu: 1,50€ (en benefici de la 
campanya pro-restauració de  
les campanes).

Inscripcions a través del mail:

colladecampanersbetera@gmail.com

CAMPANERS 
DE BÉTERA

LA COLLA DE

Fotos: Ximo Asensi



EL CAMPANAR LES CAMPANES
El campanar és una esvelta torre 
de cara vista, d’estructura qua-
drada, seguint el mòdel de cam-
panars de l’horta de València. 
Compta amb tres cossos i un 
remat de forma octogonal.

El primer cos data del segle xvii 
aproximadament i és tracta de 
l´antic campanar que poseïa la 
parròquia. En finalitzar la guer-
ra Civil (1936-1939), és deci-
deix ampliar el campanar. Les 
obres van començar l´any 1941. 
Després d’una llarga paralització 
es va continuar l’any 1944, que-
dant finalitzades en 1945.

Les finestres ón arcs de mig punt. 
En el segon cos es troben les qua-
tre campanes majors. En el tercer 
cos tres de les finestres no tenen 
campana, excepte en una d’elles, 
on es troba la campana Santa Ma-
ría. I, finalment, en la rematada, 
es troben huit finestres.

El campanar és culmina amb 
una cúpula de teula blava i 
blanca, un penell amb una bola 
que simbolitza el món, una co-
rona, l´anagrama de María i, fi-
nalment, la creu.

El campanar té una alçada de 
37m, i conta amb 129 escalons 
des de la base del campanar 
fins el remat.

Nom: Campanil
Any fosa: 1800

Pes: 3kg
Fonedor: Desconegut

Diàmetre: 17cm
Altura bronze: 15cm

Vora: 2cm

Nom: Crist Rei
Coneguda per:  
la Mitjana
Any fosa: 1953
Pes: 244kg
Fonedor: Salvador 
Manclús
Diàmetre: 75cm
Altura bronze: 67cm
Vora: 9cm

Nom:  
Santa Maria

Coneguda per: la Maria
(declarada B.I.C.)

Any fosa: 1513
Pes: 86kg

Fonedor: Desconegut
Diàmetre: 53cm

Altura bronze: 48cm
Vora: 5.2cm

Nom:  
Sant Josep
Coneguda per: el Josep
Any fosa: 1940
Pes: 308kg
Fonedor: Roses
Diàmetre: 81cm
Altura bronze: 73cm
Vora: 9cm

Nom: Santíssim
Sacrament.  
Sant Vicent

Coneguda per: el Santíssim
Any fosa: 1998

Pes: 90kg
Fonedor: Rivera
Diàmetre: 54cm

Altura bronze: 48cm
Vora: 6cm

Nom: Santíssim  
Crist de la 
Protecció
Coneguda per: la Grossa
Any fosa: 1998
Pes: 725kg
Fonedor: Rivera
Diàmetre: 107cm
Altura bronze: 96cm
Vora: 13cm


