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Homenaje a El Campello [1]
Escultura de Francisco José Maestre, concedida per la fundació Manuel Peláez,
pertanyent a la constructora ECISA, que adorna la rotonda que unix el carrer de Sant
Bartolomeu i l?avinguda dels Furs.Homenatja el Campello, ja que es tracta d?una
decoració amb veles d?embarcacions que, d?una manera a...
Municipio:
El Campello [2]

Conjunto escultórico de Carmen Fraile [3]
Dins del parc central del Campello, molt pròxim a la Font del Centenari, hi ha el conjunt
escultòric de Carmen Fraile.
El Hilador, el Menaor y la Mena

Grup que es compon de dos escultures de grandària natural i un alt relleu sobre mur
de formigó que fan refer...
Municipio:
El Campello [2]

Conjunto artístico en las rotondas de la calle San Ramón [4]
Agua
En accedir al Campello per la N-332 des d?Alacant hi ha la primera rotonda amb un
gran raig d?aigua que s?eleva més de nou metres. La columna, que dóna nom a la
rotonda, està envoltada d?una cúpula de quatre metres amb més impulsions. Hi
podem observar el logo...
Municipio:
El Campello [2]

Castell de Alaquàs [5]
El Castell d?Alaquàs, és un monument declarat com Bé d'Interès Cultural i des de
1918 Monument Històric Artístic Nacional que forma part del conjunt d'edificis públics
de l'Ajuntament d'Alaquàs dedicats a la divulgació i suport de les diverses formes
d'expressió cultural en la ciutat tals com a expo...
Municipio:
Alaquàs [6]

Palacio Castillo Betxí [7]
Palacio Castillo (s. XV-XVI). Palacio fortalesa de singular importància dins del
Renaixement civil valencià, es troba situat en el centre de la població. La porta de
cadirat i el claustre són les parts més importants. Està declarat Bé d'Interès Cultural
(BIC) des de 1997.
Municipio:
Betxí [8]

Casa de Cultura [9]
Aquesta construcció, d'estil renaixentista, va ser durant segles la Casa Capitular,
situant-se la presó a la planta inferior. La seva notorietat es deu a la façana de carreus,
amb regust de palau gòtic. A aquest estil pertany l'arc de l'entrada, a la esquerra
estava l'accés a l'antiga presó; a l'int...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [10]
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