
 
 
 
 

Nom de la campana: Divina Pastora. 

Coneguda com: La de l’ermita. 

Localització: Espadanya de l’ermita de la Divina Pastora.  

Pes: 48.5kg. 

Diàmetre: 46cm. 

Truja: 
 

Truja de fusta de Manclús instal·lada l´any 2003. L’any 2018 es restaura per 
l’empresa Electroreacmp S.L tornant el model tradicional del poble de Bétera.  

Mecanismes: Presenta roda i motor de volteig per impulsos. 

Any de fosa: 1871. 

Epigrafia: Epigrafia terç: (00) LA DIVINA PASTORA. (08) (estrela), (07) AÑO, (06) (estrela), 
(05) 1871, (04) (estrela)  
Epigrafia mig: (00) creu amb pedestal.  
Epigrafia medi peu: quatre cordons.  
Epigrafia peu: un cordó.  

Fonedor: Desconegut.  
Possiblement i per les campanes fosses en Bétera l’última dècada del segle 
XIX, el seu fonedor podria ser Manuel Quiles.  

Tocs Tradicionals: La campana es feia sonar a les festes més importants celebrades a l’ermita, 
com per exemple: les festes de la Divina Pastora o del Santíssim Crist. A partir 
de l’any 1968 l´ermita es nombrada parròquia i la campana realitzaria els 
diferents avisos a missa així com tocs de difunts.  

Tocs actuals: Al construir la nova parròquia del Desemparats l´any 1978, va passar a formar 
part de la parròquia de la Puríssima Concepció, com a ermita. La campana es 
particep en les següents festivitats:   

 Dia 5 de gener: cavalcada dels Reis Mags d’Orient al pas per l’ermita.  

 Vespra de Diumenge de Rams. 

 Diumenge de Rams. 

 Dijous Sant. 

 Diumenge de Pasqua al pas de la Dolorosa per l’ermita.  

 Processó de la Mare de Déu dels Desemparats.  

 Dia 14 d’ agost Vespra de l’ Assumpció: Vol general amb totes les 
campanes del poble de Bétera.  

 Dies 7 i 8 de setembre: festes de la titular de l’ermita, la Divina 
Pastora.  

 Festes del Santíssim Crist de la Protecció.  

 Dia del Crist de la Protecció: Vol general amb totes les campanes del 
poble de Bétera.  

Durant els mesos d’ estiu volteja el dies que se celebra missa en l’ermita.   

Estat anterior: 
 

La campana estava fixa, ja que posseïa un martell interior. L’any 2003 es 
decideix canviar la truja original de fusta per altra de fusta de l’empresa 
Manclús sense seguir el model tradicional. La campana es mecanitza.  

Estat actual: 
 

L´any 2018 la Colla de Campaners de Bétera sol·licita la seua restauració. 
Aquesta restauració consisteix en restaurar la truja tornant el seu model 
original així com tornar el daurat original la campana i un nou batall.       
Treballs realitzats per l’empresa Electrorecamp S.L.  

Edifici: Ermita Divina Pastora.  

 


