ELS INICIS DEL FUTBOL FEDERAT
A BÉTERA, 1917-1934
Per Joan M. Pons Campos
Una de les grans incògnites dins la vida esportiva de Bétera consisteix en saber
quan i cóm es va produir la fundació d’un equip de futbol, així com els primers
moments de la seua trajectòria. Fins fa no massa temps, tant sols ens havia arribat
indicis aïllats que més que aportar una informació precisa al respecte ens duia a una
major confusió. Però ara, els nous mitjans tecnològics actuals permeten recopilar
dades capaços de recompondre, si bé encara de manera incompleta, els
començaments del que hauria de ser el primer equip amateur federat de Bétera.
Sóc conscient de què el que vaig a exposar seguidament farà canviar des dels arrels
la idea que fins ara ens havíem forjat sobre este aspecte, i de què, inclús, les dades
podran arribar a desconcertar-nos. Un anticipi del que podran llegir ací: gràcies a estes
dades, ens assabentem que els nostres començaments futbolístics es remunta a més
d’una dècada abans de l’any 1931, data que s’ha volgut pretendre com la de fundació
de l’equip de Bétera.
Valga el present article com un xicotet homenatge a aquells valerosos esportistes, la
majoria dels quals havien caigut en l’oblit i que ara, finalment a través d’estes línies,
tindrem la gran oportunitat de rescatar i de perpetuar-los per a la nostra història
col·lectiva.

ETAPA 1917-1924
El factor clau per a conèixer dades que ens obrirà un nou horitzó, el podem
trobar repassant en la premsa diària antiga. L’esport del futbol mai no va ocupar un
espai informatiu en els diaris fins ja iniciats els anys 1920. No obstant, amb anterioritat
es feia esment a l’esport d’una manera esporàdica, enllaçat amb altre esdeveniment
de caire festiu o d’oci simplement. D’ací prové la nostra primera notícia futbolística. El
diari Las Provincias publicat l’11 de setembre de 1917 inseria, a l’apartat
d’informacions locals, el següent comentari:
“Cada día adquiere más prosélitos el deporte de Foot-ball. En Burjasot se
ha acondicionado un campo para este juego, y el domingo [dia 9] se verificó un
gran partido que fue presenciada por muchas familias de la colonia veraniega. Se
disputaron el triunfo los equipos Bétera F.C., y Verano F.C., quedando vencedor
este último, por tres goals á uno”.

És de destacar les sigles oficials “F.C.” amb què concorrien els dos contrincants,
mostra més que evident de que en aquells dates el Bétera era ja un equip federat.
També crida poderosament l’atenció la terminologia futbolística en el seu llenguatge
original. Estem parlant, doncs, d’una època en què tots els mitjans de comunicació
expressaven que el futbol era Foot-ball, els gols eren els goals, els jugadors equipers,
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schot els llançaments, els encontres teams, el réfere és l’àrbitre..., i així seguirà sent
fins avançats els anys 1930.
El Bétera F.C., estava englobat en la Federació de Llevant –fundada l’any 1909 i
remodelada deu anys desprès-, representada pels clubs de València, Alacant, Múrcia i
Castelló. El dia cinc d’agost de 1922 era cridat junt la resta de clubs a la Casa de la
Democràcia per a participar en una assemblea extraordinària. En aquells moments el
delegat i representat del club de Bétera requeia en un tal senyor Nos. De la part del
comitè provincial de València tan sols estaven federats, o al menys varen assistir a la
convocatòria, sis clubs: tres de la Capital (Atlèctic Club, Benlliuire F.C., i València
F.C.), i tres procedent de localitats (Buñol F.C., Burjasot F. C. i Bétera F.C.). D’Alacant
serien presents sis clubs i de Castelló quatre. En total faltaren a la cita 10 clubs del
Comitè Regional –de Múrcia en especial-. A la reunió es tractaren diversos punts com
l’elecció de representats que havien d’acudir a la propera Assemblea de la Federació
Nacional a Madrid; de la reforma de certs apartats dels Estatuts, entre d’altres el que
no es poguera reunir en la mateixa persona els càrrecs de president del Comitè
Provincial i del Comitè Regional, “evitando así caciquismos perniciosos”. El darrer punt
tractava de l’elecció dels membres que havien de formar el Comitè de la 1ª Federació
Regional.
L’equip de Bétera, com a uniforme que l’identifiqués, lluïa en els encontres un polo
-que no camiseta com en l’actualitat- bicolor ratllat de blau i calçons blancs, és a dir,
vestien de “blanquiazul”, com assenyala un comentari de la premsa de l’època. Estos
colors continuarien sent els mateixos fins que, anys desprès de la Guerra Civil, el nou
equip va mudar el blau pel verd. En esta primera etapa, l’equip estava classificat dins
la segona categoria, en la sèrie o grup A.
Els partits del club de caràcter oficial eren jugats quasi generalment els diumenges i
els dies festius. Quant al lloc dels encontres, no disposant el Bétera, en principi, d’un
camp propi en regla, les competicions es practicàvem bé en camps contraris o bé en
neutrals segons els casos, seguint l’organització que cada quatre mesos marcava el
Comitè per cada temporada. Esta situació itinerant obligatòria hauria de canviar a
partir de l’1 d’abril de 1923. En tal data, el club beterà va inaugurar el seu primer camp
de futbol en mig d’un acte que resultà multitudinari. El nom oficial que rebia el terreny
de joc seria el de Camp Portacoeli. Per a celebrar
l’ocasió no tocaria fer l’estrena a l’equip local, sinó
que farien l’honor els equips del Zepelín F.C. i de la
Unión Deportiva de Valencia, acabant amb el
resultat d’empat a un gol.
Alguns testimonis que visqueren en l’època ens
recorden que este primer camp oficial estava
desproveint de tribunes per assentar-se. Es situava
en el carrer Calvari darrere d’on es construiria en
1927 la caserna de la Guàrdia Civil, lloc que hui dia
ocupa la Casa de Cultura. Pels costats, a la part
dreta, estava el xalet de Boldum, que encara hi és,
però tot el demés eren camps de garroferes i
d’altres de secà. Els jugadors s’equipaven en el Dibuix aparegut a la premsa en 1923
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Café Clavel que ara està transformat en un supermercat, és a dir on donava inici el
carrer Calvari per esta banda. A l’hora convinguda eixien els jugadors locals ben
equipats i a pas lleuger endreçaven el carrer tot recte fins arribar al Camp. I allà estava
sempre esperant una colla d’incondicionals xiquets veient-los arribar i aplaudint-los
rabiosament.
A l’agost del mateix any (1922) torna haver una reunió assembleària del Comitè
Provincial, on són ja 18 les poblacions amb clubs de futbol federats que hi participen.
En esta assemblea, el Bétera era proclamat representant dels clubs de segona
categoria a la vegada que era votat com a vocal del grup A. Dos anys més tard (1924),
tenim de nou notícia d’una reunió assembleària de tots els clubs federats, a la que
assisteix una representació del Bétera. Esta vegada la finalitat era la d’acordar un
canvi del nom federatiu provincial per haver-se disgregat de la federació els clubs de
Múrcia. Passaria a denominar-se Federació Valenciana de Futbol, amb 29 vots a
favor, entre els que es trobava el club de Bétera, i cinc vots en contra. Començava el
furor per este esport: s’havia produït una crescuda de clubs valencians molt notable.
Eren tan considerables els clubs components del grup B, del que havia passat a
formar part el de Bétera, que el Comitè es va veure obligat a una subdivisió del grup
en tres seccions: Nord, Sud i Centre, sent este darrer on s’enquadrava el nostre equip.

ETAPA 1925-1931
Entre els anys 1925 i 1928 hi ha un emmudiment
total d’informació futbolística respecte a l’equip del
Bétera. No he arribat a aclarir la raó d’eixa buidor
temporal en la què coincideixen tots els medis de
comunicació diària consultats, però estic més que
segur que el club deixà d’estar en actiu. El fet de
què reapareix en 1929 amb una denominació
diferent, Club Deportivo Bétera, em fa caure en eixa
apreciació. No obstant, la inactivitat futbolera estarà
substituïda per altre esport que a Bétera anava
adquirint gran preponderància: el ciclisme regional.
S’havia creat una societat ciclista, Velo-Ciclo i, en
altres fonts, “La Biela”, a l’abril de 1925.
Dibuix aparegut a la premsa en 1923
Descollarien en esta associació les figures dels
germans Dasí, de Pià, de Broseta, de Asensi i dels germans Ramon, però això és un
tema que deixe per altre article. Tal vegada, la proliferació d’esta activitat esportiva junt
el reinici del futbol, va ser la causa que forçaria el canvi en la denominació per tal
d’englobar-los. Aleshores, en els encontres del Campionat Amateur que es celebren,
el Bétera jugarà dins el Tercer Grup. La seu social del club estava domiciliada al carrer
Juan Luis.
Una novetat molt plausible en la nova fase serà la creació pel C.D. Bétera d’un
torneig anual de copa amb el nom del camp de joc, és a dir, Copa Portacoeli. A
continuació, podeu llegir les bases de participació que regien estes convocatòries
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estivals, tretes d’un any qualsevol, amb variacions afegides d’anys posteriors:

Bases para formar parte en el torneo
que celebra el C.D. Bétera:
1ª- Este torneo se celebrará en el campo de deportes del C.D. Bétera. Se
adjudicaran dos valiosas copas a los dos equipos mejor clasificados.
2ª- La inscripción es gratuita.[en 1933 s’abonava 25 pessetes]
3ª- Los gastos del desplazamiento son a cuenta del equipo visitante.
4ª- Los trofeos serán entregados a los dos equipos que por más diferencia de gols
venzan al C.D. Bétera.
5ª- Caso de empate vendrán obligados los equipos a verificar entre ellos el
desempate en el campo del C.D. Bétera, abonándoseles la mitad del importe de los
viajes.
6ª- El Bétera por ningún concepto podrá adjudicarse el trofeo.
7ª- El día 18 de Mayo, a las diez de la noche se verificará el sorteo de los equipos
en el local social y el resultado del sorteo se notificará enseguida a los equipos
inscritos
[Altres anys figura la base següent: “Está terminantemente prohibido que ningún jugador
de los equipos visitantes jueguen en dos partidos distintos de los concertados para este
torneo.
acabant amb la nota que diu: “Los clubs que deseen tomar parte en este torneo, deberán
de escribir al señor presidente del C.D. Bétera, Café Clavel “
Certs anys, és entregada sols una copa].

Equip del Bétera de l’any 1930. D’esquerra a dreta: Chulvi, José Carretero Morante, Vicente Peris,
Salvador Sancho (Borica), Vicente Palau Zaragozá, Faulí (Movil) -Porter-, Vicente Baixauli, Juan Aloy
Ricart, José Ricart (Canonche), Vicente Sesé, Vicente Martínez (Nano), Daniel Aloy (Torrucó).
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La data 6 de desembre de 1931, hauria de ser recordada com altra fita
transcendental dins la història de l’esport beterà. Solemnement era inaugurat un nou
camp d’esport que substituïa l’anterior creat, com hem vist, set anys enrere. La
construcció es va realitzar en part dels terrenys que en l’actualitat ocupa el
poliesportiu, sent possible gràcies a la cessió realitzada per la Junta de Montes i al
gran entusiasme que aportaven els socis. Hauria de mantindre el mateix nom del
precedent, Portacoeli. Tenia una tanca perimetral, un gran arc d’accés i tribunes per
assentar-se. A l’acte d’inauguració “assistiren totes les autoritats de la localitat, la
banda de música i un públic nombrós en el que destacava l’element femení, que amb
la seua bellesa formava digne marc a este grat esdeveniment del que poden
vanagloriar-se els fills de Bétera”, com llegim en un article del diari El Pueblo, publicat
quatre dies després de l’esdeveniment. Amb tal motiu es va celebrar un encontre entre
el potent equip del Gimnástico F.C. de València, i el propi C.D. Bétera, fent l’honor de
la primera treta de baló la senyoreta Maria Fuster. El resultat va ser molt favorable a
l’equip local que va vèncer per 5 gols contra un.

Suposada imatge de l’acte d’inauguració del nou camp de Portacoeli.

DARRERA ETAPA, 1932-1934
Per l’any 1932, els medis de premsa atorguen al club un canvi de nom oficial que
atenia a les sigles de P.E., açò és, Penya Esportiva Bétera, sense que en cap moment
hi haja una explicació al motiu de la transformació. Però el canvi no va durar massa
temps; una renovació quasi íntegra de la plantilla per afrontar la següent temporada,
1932/1933, duria com a conseqüència el recobrament del títol anterior (Club
Deportivo), malgrat que en alguns mitjans informatius persistiren amb la denominació
de P.E.
La majoria dels resultats dels partits jugats durant eixa temporada van ser exitosos,
de tal manera que el Bétera es va situar a la capdavantera de la taula del seu grup i va
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guanyar els partits de la competició regional. Però va perdre la final amb el seu únic
contrincant, el Gandia.
A partir d’ací, les coses es precipitarien per a pitjor. La tensió en alguns partits era
ben palpable, com va ser el cas de l’encontre de Levante – Bétera, jugat en març de
1933. Malgrat haver guanyat Bétera per 3 a 0, el jugador Flores va agredir a un de
l’equip contrari, sent sancionat per dos mesos. Així mateix, es condemnava al club del
Bétera al pagament d’una multa de 150 pessetes per haver-se produït una reiterada
invasió del terreny de joc. El 12 d’abril el Bétera no compareix en el camp contra el
València. Tampoc ho havia fet tres mesos abans, en gener, quan havia d’enfrontar-se
al Hispània, tot i que en eixa ocasió es degué a un error de informació sobre el terreny
de joc on s’havia de presentar, fent-lo en altre camp diferent. També va haver un
desànim per part dels jugadors. A setembre, un dels millors jugadors de l’equip,
Checa, desprès del partit del diumenge demanava la baixa per haver notat que no
comptava amb la complaença del públic local, per la qual cosa no jugava gens a gust.
El club el va fer veure que estava dispost a abonar tot el necessari per ell, i no li va
atorgar la seua petició, instigant-lo a continuar retent el seu joc al número 11
perdonant el sentir de cert públic. Checa va prometre que faria tot el possible per
guanyar-se la general estima. No obstant això, acabada la temporada en 1933, el
Bétera havia assolit la tercera posició, darrere del A.C. Torrent i el P.D. Torrent.
Pel partit que s’havia de jugar contra el Torrent el 21 de gener de 1934, el club ja
tenia signada la que seria la pròpia “sentència de mort”. Havia informant el club a la
Federació Valenciana de Futbol la seua intenció de no jugar el partit, de retirar-se de la
competició amateur i de donar-se’n, per tant, de baixa. La petició va ser atesa per la
Federació i, el dia assenyalat, el Bétera causava l’abandó oficial. Ja no tindrem més
oportunitat de conèixer notícies del extingit club, a excepció d’una una nota de premsa
apareguda el 6 de juny de 1935 que dona a entendre que encara perdurava un dèbit
contret amb la Federació per una quantitat de 591 pessetes.
Així va ser com desapareixeria aquell primer club federat de jugadors de futbol,
esport que no tornaria a estar present en el nostre panorama local, amb un renovat
entusiasme i un estil diferent, fins poc desprès d’acabada la Guerra Civil.

RESULTATS D’ALGUNS ENCONTRES.
A continuació podran conèixer els resultats d’alguns dels partits que es varen
desenvolupar entre els anys 1923 a 1934, que a dures penes he pogut recopilar a
través de diversos mitjans periodístics. Sense dubte, és un registre molt deficitari si el
poguéssem comparar amb els encontres que realment es degueren de disputar.
Confie en poder anar completant-lo en un futur, tot i que no estaria de menys que
sigues altra persona la que s’atrevís a escodrinyar en els arxius de la Federació
Valenciana de Futbol per a obtenir, finalment, una visió plena de la trajectòria
futbolística de l’equip beterà.
Com podran comprovar, he afegit els comentaris de certs encontres que apareixen
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en els diaris sense variar massa el text original, i, allò que és més important, he
reproduït les alineacions en justa memòria d’aquells intrèpids jugadors.

1917
09/09 Bétera F.C. 1 – Verano FC. 3 (Camp del Burjasot)

1923
07/01 Bétera F.C. 1 – C.D. Ruzafa 4 (Camp del València). Destacats del Bétera: Muñoz i
Macià; 21/01 Regional F.C. 5 – Bétera F.C. 0 (Camp del Levante); 28/01 Bétera F.C. 1 –
Benimamet F.C. 3 (Camp del Benimámet); 04/02 Artístico F.C. 3 – Bétera F.C. 0 (Camp del
Gimnástico); 11/02 Sagunto-Bétera (Camp del Levante) Sense dades del resultat;18/02
Sagunto F.C. 1 – Bétera F.C. 0 (Camp del Levante); 25/02 Bétera – Regional (Camp del
València). Sense dades del resultat; 04/03 Bétera F.C. 1 – Ruzafa F.C. 0 (Camp del Levante).
Gol aconseguit per l’interior esquerra, Chaves, antic jugador de l’escola saguntina, en un sobirà
tir des de llarga distància. S’alineen pel Bétera: Asensi, Mora, Goñes, González, Serrano,
Rodas, Peñades, Lázaro, Furió, Chaves y Gil; 11/03 Benimamet F.C. 2 – Bétera F.C. 1; 18/03
Benimámet F.C. 3 – Bétera F.C. 1 (Val. Camp Gimnástico);15/04 U.S. La Vega (reservas), 6 –
Bétera, 3. Asisteixen més de 2.000 espectadors; 21/10 Bétera F.C., 0 – UD. Júpiter 4 (Bétera,
Camp Portacoeli).

1924
20/01 Valencia F.C. 3 – Bétera 0 (Camp del Mestalla); 10/02 Artístico F.C. 4 – Bétera FC. 0
(Mestalla); 17/02 Bétera F.C. 0 – Burjasot F.C. 4 (Burjasot). El Bétera jugà bé; el seu trio
defensiu va estar en joc tota la vesprada, fent un gran partit; dels medis, el dreta i Marzalet, que
estigueren incansables, i de la davantera, els interiors; 09/03 Torrente F.C. 3 – Bétera 0; 16/03
El Regional – Bétera (No se juega por falta de campo); 30/03 Bétera C.F., 0 – Esporting, 3
(Camp del Sagunto); 06/04 Club Sagunto 5 – Bétera 0 (Camp del Sagunto); 27/04 Torrente
F.C. 7 – Bétera F.C. 0; 12/10 Burjasot – Bétera; 19/10 Bétera – Buñol; 26/10 Bétera – Torrente
(Sense dades de resultats); 02/11 Bétera C.F., 2 – Burjasot F.C., 5 (Camp del Burjasot). El
Bétera jugà bé en el primer temps, distingint-se Estors pel sues perillosos centres, dels que un
fou causa del primer gol de la vesprada i del seu equip, doncs al refusar-lo Hurtado, fluix
rematà Chirivella a les malles; de la jugada resultà lesionat el porter local. El segon fou
producte d’un penalti discutit, que Otero pità Gaspar. En el segon temps fou inexplicable la
conducta dels jugadors del Bétera. S’alinearen: Asensi; Masiá; Varquero; Parreño, Deu,
Tomás; Mas; Chirivella, García; Nogareda i Estors; 09/11 Ruzafa – Bétera; 21/12 Burjasot –
Bétera (Sense dades de resultats)

1925 – 1928 (Sense dades. Segurament el club es va retirar de les competicions)
1929
14/07 C.D. Bétera, 0 – Burjasot, 1; 04/08 C.D. Bétera, 1 – C.D. Yale, 4 (Camp del Bétera);
08/09 C.D. Bétera, 1 – P.D. Asuero, 2; 17/11 C.D. Albal, 4 – C.D. Bétera, 3

1930
0/02 C.D. Bétera, 1 – C.D. Juvenia, 1 (Bétera); 16/02 C.D. Bétera, 9 – C.D. Español de Albal, 0
(Bétera). Els dos equips jugaren correctament, dominant tot el partit l’equip local, que demostrà
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una superioritat gran sobre l’altre, marcant 7 gols en la primera part i dos en la segona. Foren
autors dels gols: Peris, 4; Sancho, 2; Ricart, 1 i Martínez, 1. Es distinguiren pel seu joc: Peris,
Sesé i Palau. Alineaven pel Bétera: Fauli, Arlandis, Bauxali, Martínez, Palau, Aloy, Carreño,
Ricart, Peris, Sancho i Sesé; 23/02 C.D. Bétera, 4 – Benimaclet F.C., 3 (Bétera). Foren autors
dels gols pel Bétera: Ricart (2); Carretero (1) i Peris (1). Es distingí el trio defensiu i el mig
esquerra. L`equip alineà: Fauli, D. Aloy; Baixaili, Martínez, Palau, J. Aloy, Carretero, Ricart,
Peris, Sancho i Sesé; 12/03 C.D. Bétera, 0 – Cuenca, 4 (Bétera); 14/03 Benimaclet F.C., 3 –
C.D. Bétera,1. El partit es celebrà correctament, a excepció d’alguns incidents sense motiu per
part del públic del Bétera; 18/05 C.D. Bétera, 0 – F.C. Borbotó, 1 (Bétera, Torneig de Copa
Portacoeli); 25/05 C.D. Bétera, 3 – C. Benicalap, 1 (Bétera, Torneig de Copa Portacoeli); 15/06
Ribarroja, 1 – Bétera, 3 (Bétera, Torneig de Copa Portacoeli); 06/07 C.D. Bétera, 4 – Drogas
F.C., 0 (Bétera, Torneig de Copa Portacoeli); 09/11 Nàquera, 6 – Bétera, 2 (Nàquera)

1931
22/02 C.D. Bétera,2 – Burjasot, 2; 08/03 Ribarroja F.C., 3 – Bétera, 6 (Bétera). Els jugadors
locals superaren l’entusiasme del contrari i a més a més jugaren com ells saben fer-ho quan
volen, particularment Peris. Molt bé els germans Carretero y molt gran el xicotet Palau, sense
desentonar els restants, que compliren tots. –els gols foren marcats per Peris (3), Carretero II,
Peris, Ricart i Sesé; 26/03 Agrupación Levantina, 2 – C.D. Bétera, 8 (Bétera). L’element
principal de la victòria de l’equip local fou Peris, que en vesprada de gran jugador i plena
d’encerts, s’encarregà ell sols de marcar sis gols. Els altres dos tants foren aconseguits per
mediació de Carretero II i Ricart. El C.D. Bétera alineà a Faulí, Fabián, J. Aloy, Asensi, Palau,
Sierra, Carretero I, Carretero II, Peris, Ricart i Sesé; 03/05 Bétera, 2 – Artístico, 3 (Bétera);
05/07 C.D.Bétera, 2 – C.D. Peña Alegre de Burjasot, 6 (Bétera, torneig de Copa Portaceli);
12/07 Benimàmet F.C., 2 – C.D. Bétera, 1 (Bétera). En una escapada de la davantera del
Bétera, aconsegueix el davanter centre l’únic gol per al seu equip; 19/07 C.D. Masamagrell, 4 –
C.D. Bétera, 1 (Bétera); 20/09 S.D. Lo Rat Penat, 3 – C. D. Bétera 0 (Bétera); 25/10 C.D.
Bétera, 0 – C. D. Pinazo, 3; 29/11 Bétera, 2 – Chaquera F. C., 4 (Bétera); 06/12 Gimnástico de
Valencia F.C., 1 – C.D. Bétera, 5. Partit inaugural del nou Camp del Bétera. Destacà el jugador
Peris; 13/12 C. D. Bétera, 0 – Norte, 0. Del Bétera destacaren el porta, el defensa i el davanter
central; 27/12 C.D. Bétera, 2 – C.D. Cometa, 5.

1932
24/01 Burjasot, 4 – Bétera,0; 31/01 P.D. Bétera, 2 –Peña Alegre Burjasot, 1. Gols marcats per
Sancho i Calaforra. El Bétera alineà: Garay, Morro, Cervera, Asensi, Gil, Passarrius, Torero,
Calaforra, Sancho, Goriet i Calatayud; 11/02 Bétera, 2 – Liria, 2. El partit s’habia de jugar la
setmana anterior, però va ser suspès; 14/02 Patronato, 3 – Bétera, 2; 21/02 Bétera, 0 – Rayo,
5; 28/01 C.D. Europa, 11 – P.D. Bétera, 1 (València). Gol del Bétera marcat per penalti; 06/03
Bétera, 0 – Burjasot, 2; 13/03 Liria, 1 – Bétera, 0; 20/03 Bétera, 3 – Patronato, 0; 23/03 Rayo,
11 – Bétera, 1; 25/03 Bétera, 1 – Europa, 3. El partit havia estat ajornat, jugant-se aquest dia;
27/03 Alfara, 4 – P.D. Bétera, 5; 24/04 Benimàmet, 2 – P.D. Bétera, 1 (Bétera); 01/05
Benimámet, 2 – P. D. Bétera, 0. Destacaren el porter, que va ser el millor de l’equip, Calatayud
i Arturo; 05/06 C.D. Hispano, 2 – Bétera, 7; 19/06 Rocafort, 5 – Bétera, 4; S.F./06 Marchalenes,
3 – Bétera, 4; 26/06 P.D. Bétera, 11 – Alfara F.D., 0 (Bétera)10; 10/07 Bétera, 2 – Marchalenes,
2 (Bétera); 17/07 P.D. Bétera, 0 – U. D. Malvarrosa, 3; 03/08 P.D. Bétera, 6 – Atlétic Sagunto, 2
(Bétera); 15/08 Rayo F.C., 2 – C. D. Bétera, 2. Levante F. C., 2 – P.D. Bétera, 2. Partits jugats
en Bétera amb motiu de les festes; 21/08 Escorts F. C., 1 – P.D. Bétera, 3 (Bétera). Es varen
distingir: Checa, com extrem esquerre; Octavio, Blay i el porter que va fer unes emocionants
parades; 28/08 Artístico F.D., 3 – P.D. Bétera, 4 (Bétera). Alineació: Marqués, Flores, D. Aloy,
Sierra, Boigues, Garay, J. Aloy, Zaragozá, Octavio, Checa i Sesé; 18/09 C.D. Uruguay, 2 – P.
D. Bétera, 2 (Bétera); C.D. España, 1 – P. D. Bétera, 3; 25/08 P.D. Bétera, 2 – Olimpic
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Catarroja, 6 (Bétera). Torneig de copa del club; 09/10 C.D. Júpiter, 2 – P. D. Bétera, 3 (Bétera);
16/10 P. D. Bétera, 3 – C. D. Exposición, 3 (Bétera); 23/10 Bétera, 4 – Hispania, 1 (Bétera). El
Bétera alineà: Baixauli, Marqués, Torres, Monzón, Peris, Sierra, Bohigues, Aparicio, Flores,
Checa i Aloy; 30/10 Norte, 3 – Bétera, 5 (València); 13/11 Hispania, 3 – Bétera, 3 (València,
San Guillen). VA obtenir un punt necessari per a consolidar-se en la consecució del campionat
del seu grup; 19/11 P.D. Bétera (mixt), 1 – C.D. Marchalenes (mixt), 3; 20/11 Bétera, 4 – Norte,
1 (Bétera). Amb aquest encontre queda el Bétera com campió del seu grup; 25/11 C.D.
Burjasot, 0 – P.D. Bétera, 2 (Bétera); 18/12 Bétera, 1 – Gandía, 2 (Bétera). Segon partit
d’elimanatoria del campionat. Camp molt embarrat. El gol arribà en la segona part, als deu
minuts d’una passada de Checa cap Perisque marcà; 25/12 Bétera, 6 – Nules, 2 (Bétera). Als
pocs minuts, el Nules ja no existeix, impera el Bétera i el seu públic, que no deixa d’apostrofar a
l’àrbitre en quant es desmana un poc. Varen agredir a l’àrbitre, se suspengué l’encontre,
tornant el joc als pocs minuts.

1933
01/01 Bétera, 1 – Burjasot, 1; 06/01 Gandia, 4 – Bétera, 2 (Gandía, Camp Serpis). Es lluï el
meta del Bétera. Pere mans de Monzó es castigà al Gandia amb penalti, que llançant Prieto,
fou a parar a les malles acabant la primera part. El Bétera demostrà ser un equip: tots forts y de
gran corpulència, evidenciaren un futbol sense floritures, però efectiu. Es portaren molt
correctament y saberen perdre. Monzón i Checa, amb el porter, foren els millors elements;
08/01 Norte, 5 – Bétera, 0. Del Bétera destacaren: Marqués, Monzón, Bohigues i Torres.
L’alineació va ser la següent: Marqués, Monzón, Fabrián, Sierra, Bohigues, Baixauli, Aloy,
Aparicio, Torres, Checa i Sesé; 15/01 Bétera, 1 – Valencia, 1; 22/01 Hispania – Bétera
(València). El Béteras no s’hi va presentar i perdé els dos punts del partit. El varen imposar una
sanció. Un dia més tard es va saber que hi va haver una confusió i que el Bétera si es presentà
en el camp del Hispania, quan el partit era en el Vallejo, sense haver rebut notificació d’on
s`havia de jugar l’encontre, justificació que seria finalment acceptada; 29/01 Levante, 4 –
Bétera, 1; 30/01 Bétera, 1 – Burjasot, 2; 05/02 Burjasot, 7 – Bétera, 2; 05/03 Bétera, 3 –
Levante, 0. Al jugador Francisco Flores, del Bétera, el varen imposar la sanció de dos mesos
per haver agredit a un jugador contrari i al Club Bétera, la multa de 150 pessetes per la invasió
del terreny de joc; 12/03 Valencia – Bétera. No es va jugar per la no comparèixer el Bétera;
02/04 Olímpic Catarroja, 4 – P.D. Bétera, 1 (Bétera). Torneig de Copa de la P. D. De Bétera.
Gol marcat als 15 minuts de penalti. Es va distingir el trio defensiu; 14/05 Bétera, 1 – Zafranar,
2 (Bétera). Partit amistós; 24/09 Godella Sport Club, 6 – Bétera, 1. Torneig de Copa del Bétera;
08/10 C.D. Bétera1 – C.D. Gandia, 8 (Serpis, a Gandia). El Bétera alineà: Martínez, Monzón,
Sierra, Bohigues, Santos, Inglés, J. Aloy, Sanemeterio, Iranzo i Gimeno; 15/10 P.D. Torrente, 4
– Bétera, 0; 22/10 Rayo, 4 – Bétera, 0; 24/10 Bétera, 2 – A.C. Torrente, 2; 05/11 Bétera, 1 –
Torrente, 5; 12/11 Bétera, 2 – Rayo, 1; 19/11 Bétera, 1 – Torrente, 5; 26/11 A.C. Torrente, 3 –
Bétera, 1.

1934
14/01 Bétera, 1 – P.D. Torrente, 3. Partit d’anada; 21/01 P.D. Torrente – Bétera. Partit de
tornada que no es jugarà per haver causat baixa en la federació el club del Bétera.
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