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ruta teatralitzada

Aquesta és una ruta per a tota la família, en la qual 
es combinen coneixements i diversió. A través 
d’una visita guiada, teatralitzada i participativa, les 
persones visitants coneixeran la història i el patri-
moni del municipi de Bétera.

El recorregut comença amb els primers pobladors 
de la zona, els ibers. Fent parades clau en els dife-
rents períodes de la història del municipi, arriba-
rem fins als nostres dies.

Acompanyats per un “famòs cineasta”, qui éstà a 
punt de rodar una pel·lícula en el nostre municipi, 
recorrem espais que probablement siguen perfec-
tes com a escenari del nostre film. Els mateixos 
participants, per moments, es convertixen en ac-
tors del pròxim film i col·laboren amb “l’equip de 
producció” de la pel·li.

Els períodes clau són Bétera íbera, Bétera roma-
na, Bétera medieval musulmana, acabant amb 
Bétera moderna i contemporània. Les parades 
seran l’Albereda, la Plaça del Castell, la Plaça de 
l’Església i la Plaça del Sol, tornant a l’Albereda 
per a tancar el recorregut:

En cadascuna de les parades es proporcionarà ves-
tuari i atrezzo a les persones participants per a dur 
a terme les representacions. 

L’activitat tindrà una durada total d’1 hora i 30 
minuts. Al llarg del recorregut, a més de conèi-
xer Bétera passejant pels seus carrers fins a arribar 
als enclavaments esmentats, es visitaran dos dels 
forns tradicionals de la població.

Consulta calendari de visites:
auxiliar.turismo@betera.es  •  Tel. 961 69 87 14
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itinerari 
ruta teatralitzada

Època íbera: Un grup d’ibers que ve 
d’Edeta cap al Tòs Pelat es mostra pre-
ocupat pels cultius i per les collites. Als 
diàlegs, comenten l’alimentació i els pro-
ductes de la zona. 

Època romana: Uns obrers romans de-
baten sobre com han de construir l’aqüe-
ducte que porte l’aigua des de l’Ullal a la 
vila, situada al terme de l’Horta Vella.

Època medieval musulmana: Als peus 
del Castell, en un soc, un grup de dones 
parla amb una terrissera, qui els explica 
com ha fet la peça que els vol vendre. En 
aquesta parada abordem la vida de les do-
nes en aquest període.

Època moderna: L’any 1756, a la porta 
de l’Església de la Puríssima Concepció, 
un grup de veïns i veïnes estan merave-
llats de com ha quedat l’ampliació de 
l’Església, posen l’accent en el creixe-
ment demogràfic de Bétera que va obli-
gar a tal reforma. 

Època contemporània: Finalment ens 
endinsem en la Renaixença. Ens conver-
tim en poetes i trobadors. Simulant els 
JOCS FLORALS, llegirem fragments curts 
d’alguns poemes especialment vinculats a 
la població de Bétera. 

ALBEREDA

PLACETA DEL SOL

PLAÇA ESGLÈSIA

PLAÇA  
DEL MERCAT

PLAÇA DEL CASTELL

Bétera,


