
cambres. Les finestres es disposen en
3-4 nivells però sense formar “pisos”
regulars. Les interpretacions sobre
l’ús d’aquestes cavitats han estat molt
diverses: cambres sepulcrals
d’èpoques antigues, graners, cenobis
visigòtics,… Correspondrien a un
moment molt precís, probablement
entre els segles X-XI.

 CAVA DE SANT BLAI

Es troba en la part nord del Barri
Medieval. S’utilitzà com a dipòsit de
neu, com moltes altres situades a la
Serra de Mariola. A través d’una
galeria subterrània excavada en la
roca s’accedeix al recinte circular on

s’emmagatzemava el gel. Actualment,
al seu interior s’exposen 6 pannells
il·lustratius amb la història del gel i
la neu des dels seus inicis fins als
nostres dies, així com un plànol
situacional de tots els pous de neu
de la zona.

Bocairent
Color de la Història

edició 2011

placetes, atzucacs, … Una passejada
pels empinats carrers, que és
convenient fer amb el calçat adient,
ens descobrirà racons de gran bellesa.
Fonts i testos amb flors marquen tot
el recorregut, que ens pot dur a alguna
de les tres ermites del casc antic: Sant
Joan, Mare de Déu d’Agost i Mare de

Déu dels Desemparats. Hi ha una
ruta senyalitzada, la Ruta Màgica,
que envolta el perímetre del Barri
Medieval.

Museus i
monuments

 COVETES DELS MOROS

Es tracta d’un grup de coves artificials
amb orificis en forma de finestra,
situades a meitat d’una paret vertical
de roca, a uns 300 m. del nucli urbà.
Consta d’unes cinquanta finestres,
que donen accés a altres tantes

Bocairent en el mapa

INFORMACIÓ TURÍSTICA

Tourist-Info Bocairent
Pl. Ajuntament, 2
46880 Bocairent
Tel. 96 290 50 62
bocairent@touristinfo.net
www.bocairent.org

HORARIS MONUMENTS I MUSEUS

: : Plaça de Bous: de dimarts a divendres de 10.30 a 11.45h
i de 14 a 15h (hivern) / 16.30 a 17.30 h (estiu). Caps de
setmana i festius de 12 a 14 h

: : Església Ntra. Sra. de l'Assumpció: dissabtes de 17 a 18
h (estiu). De 18 a 19 h (hivern) diumenges de 12 a 13.45 h

: : Museu Arqueològic: caps de setmana i festius d'11.30 a
13.30h

: : Museu Fester: diumenges i festius de 12 a 14h
: : Monestir Rupestre: diumenges i festius d'11 a 13.30h
: : Covetes dels Moros: de dimarts a divendres d'11 a 14h.

Caps de setmana i festius d'11 a 14 h i de 16 a 18 h (hivern)/
17 a 19 h (estiu). Mitja hora abans de tancar no es podrà accedir
al recinte.

: : Cava de Sant Blai: de dimarts a divendres de 12 a 14 h.
Caps de setmana i festius d'11 a 14 h i de 16 a 18 h (hivern)
i  de 17 a 19 h (estiu)

TELÈFONS D’INTERÉS

Ajuntament:  96 235 00 14
Policia local: 96 235 00 10
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Bocairent està situat a 95 km al sud de València i a 90 km d’Alacant. Es
troba als peus de la Serra de Mariola, a una altitud de 660 m sobre el nivell
del mar i compta amb una població de quasi 5.000 habitants. El municipi,
que pertany a la comarca de la Vall d’Albaida, té una extensió de 97 km2 i
en ell naixen els rius Clariano i Vinalopó.

L’activitat industrial de Bocairent és tradicionalment tèxtil però en les últimes
dècades s’ha diversificat cap a sectors com el de la fusteria metàl·lica, plàstics
industrials, arts gràfiques, …

Història
La particular situació orogràfica de
Bocairent ha afavorit el desenvolupa-
ment de diferents cultures al llarg de
la història. S’han trobat restes
d'assentaments humans del Neolític
a les coves del Vinalopó i de la Sarsa,
així com diversos poblats ibers ubicats
en xicotetes llomes de la zona. També
els romans deixaren la seua empremta
en algunes vil·les del terme.

L’etapa islàmica va ser una de les més
pròsperes i la que ha deixat un major
llegat. La música tradicional, la
gastronomia, les festes i algunes
tradicions així ho demostren. El 1245
la població va passar a formar part
de la Corona d’Aragó. El 1418 va ser
declarada Vila Reial i el 1587 Felip
II li atorgà el títol de Reial Fàbrica de
Draps, que va dotar Bocairent amb
el Llibre dels Privilegis, és a dir, la
reglamentació corporativa de les
activitats tèxtils, activitat que ha
continuat fins els nostres dies.

Barri Medieval
La visita del casc antic de Bocairent,
declarat conjunt historicoartístic, es
fa imprescindible, sobretot després
d’haver contemplat la impressionant
panoràmica des de la carretera.
Compta amb un peculiar traçat de
carrers, al més pur estil àrab, amb
pujades i baixades, escales, voltes,
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 PLAÇA DE BOUS

Única en el seu gènere per estar
totalment excavada en la roca, des
de les graderies fins els refugis,
“chiqueros” i corrals. És la més antiga
de la Comunitat Valenciana (1843) i
una de les més originals d’Espanya,
amb un aforament de 3.760 localitats.

 ESGLÉSIA PARROQUIAL
NTRA. SRA. DE L’ASSUMPCIÓ

Construïda sobre l’antic castell àrab
de Bekiren, i consagrada el 1516, es
va realitzar originàriament en estil

gòtic i fou adaptada posteriorment
als gustos barrocs de l’època. Reuneix
les principals característiques de l’art
valencià, des del gòtic fins al segle
XIX. Conté obres de Juan de Juanes,
Segrelles i Sorolla, entre d’altres, i
una creu processional del segle X. La
pila bautismal, antiga font pública
del segle XV, està treballada en pedra
i se sustenta amb un peu gòtic.

 MUSEU ARQUEOLÒGIC

Exposa una àmplia mostra d’objectes
datats entre el Paleolític Superior i
l’Edat Mitjana. La major part
correspon a la Cova de la Sarsa (a la
Serra de Mariola), un dels jaciments
més importants del Neolític de tot el
Mediterrani. També s’exposa la rèplica
del Lleó ibèric de Bocairent, del segle
V-VI  AC i una maqueta de l’interior
de les Covetes dels Moros.

 MUSEU FESTER

El museu recull una mostra
d’indumentària, programes de festes,
instruments musicals, partitures, etc,
de les nou comparses existents i
presenta un recorregut per la història
d’una de les festes més antigues de
moros i cristians, amb il·lustracions
gràfiques i material didàctic.

 MONESTIR RUPESTRE

De mitjans del segle XVI, es tracta d'un
antic convent subterrani de monges de
clausura, que es va excavar en la roca y
que ocupa una superfície de 48 m2 al
que se li superposen dos convents de
construcció posterior. A l'interior hi ha
diferents dependències: vestíbul, capella
amb decoració en el sostre tallada en
pedra, menjador en el que destaca la
gran ximeneia troncocònica de (10 m
de altura), dormitori, etc. El Convent-
Monestir de Bocairent ha patit
diverses modificacions al llarg de la
seua història.

de la Mariola, les bajoques farcides
d’arròs, el putxero, l’olleta, la pericana i
els arrossos en general. També són famosos
els embotits.
Pel que fa als dolços, cal destacar la
influència que ens deixaren els àrabs. A
Bocairent, cada moment de l’any té les

Gastronomia
La gastronomia de la zona està clarament
influïda per la Serra de Mariola i recull
una part de la cuina valenciana i una altra
de la manxega. Plats típics són el gaspatxo

l’Alcoià i el Comtat i per ella passa,
entre d’altres, el sender de llarg
recorregut GR-7. A la Serra de Mariola
es poden practicar excursions a peu,
en bici o en globus. Hi ha senders
senyalitzats a través dels quals el
viatger podrà contemplar interessants
construccions com ermites, masies,
caves de neu,… També descobrirà
paratges naturals de singular bellesa,
com el naixement del riu Vinalopó,
el cim del Montcabrer (1.390m.), la
Font de Mariola o la Cova de la Sarsa.

Festes
Les festes patronals de Moros i
Cristians se celebren del 2 al 5 de
febrer en honor a Sant Blai. Les
desfilades, les dianes, la processó, la
pólvora i la música són l'essència de
les festes. Estan declarades d’Interés
Turístic Nacional.
Del 22 al 28 d’agost, Bocairent
celebra les festes d’estiu en honor a
Sant Agustí. Durant cinc nits, es ballen
les tradicionals danses a la Plaça de
l’Ajuntament, amb acompanyament
de tabalet i dolçaina.
A més, Bocairent celebra al llarg de
l’any un gran nombre de festes
menors, dedicades a cadascuna de
les ermites i barris del municipi.

Parc Natural
de la Serra de
Mariola
Coneguda per la riquesa i varietat de
les seues plantes aromàtiques i
medicinals, la Serra de Mariola ha
estat declarada recentment Parc
Natural. Més de la meitat del territori
protegit es troba en el terme de
Bocairent, pel que aquest municipi
és el punt idoni per a començar una
visita al parc. Comprèn part de les
comarques de la Vall d’Albaida,

de la Serra.
Bocairent compta amb
una àmplia oferta de
bars i restaurants, on
poder degustar la seua
rica cultura
gastronòmica.

pastes i dolços adients.
No hi ha que oblidar
el nostre tradicional
licor, l’Herbero,
elaborat a base d’anís
dolç i sec aromatitzat
amb diferents herbes


