
és crevillent
un tresor

VISITA CREVILLENT



SUPERA Les proves i
ajuda'ns a trobar
els tresors que
amaga la vila de

crevillent



primera prova
El primer tresor el trobem a l'Oficina de Turisme. Entra i
demana un plànol que t'ajude a guiar-te en aquesta aventura. 

Sabies que en aquest mateix lloc, en l'època dels
prínceps i les princeses, es trobava el Castell i la
muralla de Crevillent?



SEgona parada
Ves fins al C/ Major per a conéixer un poc de la
nostra història. 

Antigament, els nens i nenes no tenien l'oportunitat d'anar
a l'escola i estudiar. Així que matinaven per a anar a
treballar amb les famílies, sense temps per a jugar.

A la placeta del carrer major, podem veure el monument
anomenat popularment com "El Xiquet Menaó". Els nens i
nenes s'encarregaven de moure la filasa perquè el filador
pogués teixir el fil que serviria després per a fer
espardenyes o xarxes de pesca.



tercera prova
Busca al plànol la Plaça de la Constitució.

En aquesta plaça hi ha l'Església de Nostra Senyora de Betlem. És la
més gran del terme que comprén Oriola - Alacant.
Al seu interior es guarden algunes de les imatges que processionen a
la Setmana Santa, declarada Festa d'Interés Turístic Internacional
des del 2011.

A un costat, tenim el Casal Fester, lloc on s'explica una altra de les
nostres festes més importants, els Moros i Cristians. Dins, en
aparadors, s'exposen les vestimentes dels i les comparsistes.
Observa la façana i SUMA ELS ESCUTS DE LES COMPARSES QUE
APAREIXEN A TOTAL:

RESULTAT:_________

LOCALITZA L'ELEMENT QUE REPRESENTA LA 1ª POTÈNCIA
INDUSTRIAL DE CREVILLENT EN FORMA DE MONUMENT.
PISTA:
ÉS DE LLANA I EN ALGUNS CONTES POT VOLAR.



Quarta PROVA

JOAQUÍN SOROLLA LA DOLOROSA

MARIANO BENLLIURE JAUME EL BARBUT

Continua la visita pel carrer dret de l'església. Al final hi
veuràs un Museu.

A quin famós escultor valencià està dedicat?



COM ES DIU LA GUARDA DEL PARC? QUINA FAMÍLIA VA SER LA PROPIETÀRIA
D'AQUESTA CASA?

QUIN NOM REP L'ANTIGA CIUTAT
A QUÈ PERTANYEN AQUESTES
RESTES ARQUEOLÒGIQUES?

quiinta pROVA
Ara, has d'anar fins a la Casa Museu – Parc Nou. Descobreix qui viu i té cura d'aquest bell jardí. Un vegada hages

trobat a la nostra amiga, dirigeix-te cap a la Casa per descobrir quins tresors amagats es troben allà.



sexta prOVA
Dirigeix-te cap al carrer Al-Shafra i accedeix a la plaça.
A dins, el bust d'un personatge misteriós ens acull.

El passat històric del nucli urbà de Crevillent és d'origen islàmic.
Durant aquesta època, fill d'un herbolari, va néixer Muhammad Al-
Shafra, que es convertiria en algú molt important per al món, ja
que gràcies a la seua professió moltes persones malaltes es podien
curar.

Descobreix a què es dedicava aquest il·lustre crevillentí del segle XIII.



sETENA prOVA
Continua la visita pel barri de la moreria. Es tracta de
l'antic nucli urbà de Crevillent.

Ara, heu de buscar un edifici gran i blanc. Molt bé!,
acabeu d'arribar al mercat.

Els mercats són l'espai perfecte per a conéixer la
gastronomia i els productes locals. El nostre és la
coca, una mena de pasta farcida, normalment, a base
de peix o verdures.

Segur que fer tantes proves vos ha obert la gana.
Fes-te una foto mentre menges un tros de coca i
etiqueta'ns a les nostres xarxes socials:
@visitacrevillent



fi de la visita 
El tresor més gran de la vila és la diversió!
El nostre regal és que gaudiu tota la família i amistats
de l'àmplia zona de jocs, parcs i oci que hi ha a tot el
voltant de la plaça de la Comunitat Valenciana. 

Crevillent, d'aparença, és tot un misteri ocult. Gràcies a
aquest joc has descobert l'essència d'un poble amb 
 tradició i anys d'història. Ara que conéixes la
singularitat del municipi, què és allò que més t'ha
agradat? Ens ho fas saber? 

ESPEREM TORNAR A VEURE'T PROMPTE!



juguem?
BUSCA ELS SEGÜENTS ELEMENTS A LA SOPA DE

LLETRES



@visitacrevillent

www.visita.crevillent.es

965-401-526 Ext. 310

VISITA CREVILLENT


