
  Punts d’interès del Brancal del Carraixet: 

1. El Brancal proposa la visita dels conjunts històrico-artístics del Puig, Puçol, Bétera, 

Montcada-Alfara, destacant el monestir del Puig, la torreta i la muralla de Puçol, el 

castell i les cases-cova de Bétera, la Casa Comuna, la casa andalusina de Montcada i el 

palau dels Cruïlles a Alfara. Cal parar igual atenció al castell d’Albalat, el palau dels 

Nolla a Meliana, la torre dels Bou a Rocafort i la torre dels Cerdanyola a Godella, com 

també les vil·les eclèctiques a Rocafort, Bétera i Nàquera. 

2. Fora dels nuclis urbans, tenim plats forts com les ermites dels Peixets (Alboraia), de 

Sant Jordi (el Puig) i de Santa Bàrbara (Montcada); els monestirs de la Magdalena i Ara 

Christi; el molí de vent del s. X (Puçol), el poblat iber del Tòs Pelat (Montcada) i la torre 

àrab de Bofilla i la vil·la romana de l’Horta Vella (Bétera). La ceràmica de València té 

bon fonament, com podem observar a Puçol, Alfara, la factoria dels Nolla a Meliana i la 

casa de trencadís a Almàssera.  

3. Pel que fa a valors naturals, seguim tot el curs de la reial séquia de Montcada i la seua 

horta, un paisatge cultural. Entre Almàssera i  Albuixec, descobrim el sector més ben 

conservat de l’Horta, on gaudim de palauets rurals, alqueries i barraques i visitem el 

museu de l’Horta a Almàssera i un poblet típic, Mauella. Trobem i retrobem la 

presència de la Séquia amb especial esment pels molins de Massamagrell, Montcada i 

Godella. Continuem pel bosc de la Calderona –on travessem els paratges municipals de 

la Costera i del Salt– i pel secà del Pla de Bétera, parant atenció als masos i els 

nombrosos catxerulos, pous, aljubs i corrals. Caminem vora el baix i mitjà barranc del 

Carraixet. 

4. Punts d’interès que queden en espina de peix – a menys d’un quilòmetre de la ruta – 

són: la casa modernista, l’ermita del Crist i les alqueries del camí de Cúper (des de 

Meliana); l’ermita del Forn (entre Mauella i Albuixec); el molí d’Eva (darrere el convent 

de Massamagrell); l’alqueria i molí de Santa Maria, els ullals, el calvari i el castell i les 

trinxeres del puig de la Patà (el Puig); el canó de la Calderona (entre el Puig i Puçol); 

l’accés al molí de Puçol (continuant pel camí de Llíria); l’ermita de Santa Alícia (del GR-

10); les pintures rupestres de la cova de l’Aigua Amarga i el castellet de Comediana 

(tots dos per una ruta local d’Albalat dels Tarongers); la font del Salt (al cap del PR-329, 

Nàquera); el barranc de la Sabatera i la torre de Satarenya (continuant la ruta de 

Satarenya, Nàquera); l’ermita de Sant Francesc (Nàquera); el mas de l’Olivar, el parc 

del Jonquerar, el mas de la Barraca i el lledoner gegant (Bétera); la casa Gòtica 

(Montcada); la casa dels Arquets, el Paretó, el molí i l’almàssera d’Alfara i la casa de la 

Serena a Benifaraig (Alfara); i l’ermita del Salvador (Godella).  

5. Llocs que queden fora de l’itinerari però bé valen la pena visitar en cotxe o bici són 

l’alqueria del Magistre (museu de l’orxata, Meliana), la torre de guaita a la platja del 

Puig, l’alqueria dels Frares a la marjal dels Moros (agromuseu, Sagunt), la masia de 

Massaconill (centre social, Bétera).  

 


