
             CENTRE EXCURSIONISTA ALCOI  
                   Carrer Diego Fernando Montanyes, 3 · 03801 · Alcoi 

Tel 965543216 · info@centrexcursionistalcoi.org 

  

Estimats excursionistes, vos informem de les activitats que farem a l’Aplec Alcoi 2020. 

Pròximament en la web de l’Aplec www.aplecalcoi2020.org penjarem el calendari amb horaris i dies i 

el programa definitiu amb tota la informació tècnica completa de cada excursió i activitat perquè 

pugueu triar les activitats que més vos interessen, quan s’òbriga el període d’inscripcions. 

PRE-PROGRAMA APLEC ALCOI 2020 

EXCURSIONS DE MUNTANYA. 

Dificultat Alta. 

A1 LA SERRELLA (De Benasau a Famorca).  

Travessa per la Serra de la Serrella, una de les serres més espectaculars de l’interior de la muntanya 

alacantina amb la pujada a tres cims la Serrella (1.359 m), el Pla de la Casa (1.379 m) i la Mallada del 

Llop (1.354 m), pics emblemàtics que tenen unes excel·lents vistes sobre la Vall de Seta i la Vall de 

Guadalest que s’obri a la mar Mediterrània. 

 

A2 L’AITANA.  

Excursió emblemàtica al punt més alt de la província d’Alacant, el cim de la serra d’Aitana (1.558 m) 

que forma part del sistema Bètic. Des del sostre d’Alacant gaudirem d’unes panoràmiques esplèndides 

de la Mediterrània, el Puig Campana, la Serrella i la Xortà. 

 

A3 ELS PLANS.  

Excursió al cim de la Serra dels Plans (1.331 m) una zona rocosa, agresta amb frondoses carrasques, 

plena de sendes antigues que comunicaven Alcoi amb el port de la Vila Joiosa, com la senda coneguda 

amb el nom de “La ruta del peix” del segle XIX. En la Serra dels Plans es va assentar la primera colònia 

agrícola d’Espanya el 1907, per tant és una serra carregada d’història que amaga també, en els seus 

abrics agrestes, les pintures rupestres de la Sarga del període Neolític i l’assentament iber del Puig. 

 

A4 MONTCABRER-Refugi CEA-Agres.  

Travessa des d’Alcoi a Agres pel Parc Natural de la Serra de Mariola, amb la pujada al cim més alt de la 

Mariola  i el tercer més alt de la província d’Alacant, el Montcabrer (1.390 m). Gaudirem d’aquesta joia 

natural com és el Parc de la Serra de Mariola amb una superfície de 17.257 ha i amb més de 1.200 

espècies vegetals molt valorades per la comunitat científica per les seues propietats medicinals i 

aromàtiques i pels habitants dels pobles que viuen al Parc de la Mariola. Dinarem al Refugi del Centre 

Excursionista situat als voltants de la cava de neu, “la Cava Arquejada o Cava del Teix” construïda entre 

els segles XVII i XVIII i prop del pic del Teix (1.264 m). Baixarem cap al poble d’Agres pel barranc de la 

Teixera d’Agres, on es troba la colònia de Teixos més meridional d’Europa.  

 

Dificultat Mitjana. 

M1 IBI-MENEJADOR-FONT ROJA-ALCOI.  

Travessa des d’Ibi a Alcoi pel Parc Natural de la Font Roja, enclavat en la comarca de l’Alcoià, entre els 

termes municipals d’Alcoi i Ibi. El Parc de la Font Roja és un dels espais naturals millors conservats del 

territori valencià amb un gran valor ecològic i paisatgístic, propis de l’entorn mediterrani, amb una 

gran varietat botànica i faunística. Pel Barranc dels Molins, pujarem cap al cim del Menejador (1.356 

m), pel vessant nord baixarem cap al Santuari de la Font Roja i gaudirem del bosc de caducifolis, on 

http://www.aplecalcoi2020.org/


trobarem freixes, aurons, teixos i el carrascal d’ombria amb exemplars centenaris d’alzines i un 

sotabosc format per heura, lligabosc i altres espècies vegetals. 

 

M2 BENICADELL. 

Excursió al pic de la Serra del Benicadell (1.104 m) frontera natural entre les províncies de València i 

Alacant, una paret muntanyosa que separa les comarques del Comtat i la Vall d’Albaida i que configura 

un paisatge d’erosió càrstica produïda pels agents atomosfèrics, que origina nombroses coves i avencs i 

una cresta espectacular que delectarà els més muntanyencs amb unes vistes esplèndides sobre el 

Pantà de Beniarrés i el cim del Montcabrer. 

 

M3 ALCOI-XIXONA (Ruta del torró). 

Travessa des d’Alcoi a Xixona per l’antic camí que unia les dos poblacions pel port de la Carrasqueta 

(1.020 m) una senda empedrada d’origen medieval, utilitzada com a camí de ramaderia i que ens 

portarà a Xixona on gaudirem de la visita a un obrador i de la Fira de Nadal del Torró amb productes 

artesans elaborats  als antics obradors d’aquesta població.  

 

M4 CASTELLAR-MOLÍ PAYÀ-BARXELL-CANALONS-RACÓ SAN BONAVENTURA. 

Excursió pels voltants de la ciutat d’Alcoi dins dels Parcs Naturals de la Serra de Mariola i la Font Roja 

amb la pujada al turó del Castellar, atalaia natural on es troben els restes d’un assentament musulmà 

datat entre el S.X i el XII. D’ací anirem al Castell de Barxell, construcció medieval del segle XIII per a 

endinsar-nos en el paratge dels Canalons-Racó de Sant Bonaventura, que coincideix amb el tram alt del 

riu Polop i que és el corredor ecològic entre el Parc Natural de la Font Roja i la Serra de Mariola. Un 

paratge amb un gran valor paisatgístic amb grans formacions rocoses llaurades sobre la calcària per 

l’acció erosiva del riu, gorgs, salts d’aigua, xops i salzes. 

 

Dificultat Baixa. 

B1 ELS POBLATS IBERS. 

Excursió als dos assentaments ibers del terme d’Alcoi, el Puig i La Serreta situat a 1.052 m, magnífica 

atalaia de les serres dels voltants i de la ciutat d’Alcoi. Els diferents poblats ibèrics van constituir 

l’antiga regió de la Contestània, dins de la qual les comarques de l’Alcoià i el Comtat van ser una àrea 

de gran importància com ho proven els valuosos testimonis de l’arqueologia ibèrica que es conserven 

al Museu Arqueològic d’Alcoi. Per sendes entre frondosos pinars, carrasques, romers, ginebres i timó 

accedirem al poblat del Puig i després al de La Serreta ubicat en la mateixa cresta de la serra, descobert 

per l’alcoià Camilo Visedo Moltó eL 1920. 

 

B2 BARRANC DEL CINT-ALT PEDRERES-LA CREU-LLENÇOLS. 

Excursió al Barranc del Cint, porta natural d’entrada al Parc de la Serra de Mariola al terme d’Alcoi. Per 

l’espectacular Barranc del Cint, pujarem a l’Alt de les Pedreres (1.056 m) per a admirar les 

impressionants parets d’aquest barranc i el vol dels voltors que formen part de la colònia de voltors del 

Projecte Canyet de reintroducció d’aquesta espècie en les nostres muntanyes, des de l’any 2005, amb 

una població de 80 exemplars de voltor comú a la Serra Mariola. Després baixarem al tossal a 921 m 

d’altitud presidit per la creu i l’ermita de Sant Cristòfol per a gaudir de les vistes de la ciutat d’Alcoi i 

serres dels voltants. 

 

B3 FONT DE MARIOLA-PORTÍN-CAVA DON MIGUEL-BOLUMINI. 

Aquesta excursió travessa el cor del Parc Natural de la Serra  de Mariola. Partirem des de l’àrea 

recreativa de la Font de Mariola situada al Parc Natural, en terme de Bocairent i per pista i senders 

fàcils pujarem a l’alt del Portín (1.081 m). Visitarem la Cava Don Miguel, una de les deu caves de 

Mariola, magnifica construcció, testimoni de la importància de la indústria de la neu de les nostres 



serres que des del segle XVI fins a principis del S.XX va suposar una font econòmica important per als 

habitants d’aquestes muntanyes, i baixarem a la cova Bolumini, preciós abric de muntanya situat al 

terme d’Alfafara. 

 

B4 VIA VERDA-RACÓ SANT BONAVENTURA-FONT DEL QUINZET. 

Excursió que transcorre per l’antiga via del tren Alcoi-Alacant i que travessa un bosc mediterrani dins 

del Parc Natural de la Font Roja fins al Racó de Sant Bonaventura, on gaudirem dels salts d’aigua del riu 

Polop i les formacions rocoses del paratge natural. Després seguint la cursa del riu per sendes suaus 

gaudirem de les vistes del Pont de les Set Llunes, de la flora de la vora del riu fins arribar a la Font del 

Quinzet, des de la qual accedirem a la ciutat d’Alcoi. 

 

EXCURSIONS DE MUNTANYA ESPECIALS DIRIGIDES A FAMÍLIES. 

 

F1 LA FONT ROJA-EL MENEJADOR. 

Excursió encisadora per les pistes i senders del Parc Natural de la Font Roja. La ruta s’inicia al Barranc 

de l’Infern passant pel Pla de Galers, Mirador de Pilatos, Mas de Tetuán, Cim del Teixereta, Pou de neu 

el Canyó, Cava Simarro, Mirador del cim del Menejador, Mirador Botànic, Mirador del Pla de la Mina i 

el Santuari de la Font Roja. El grup anirà acompanyat per l’escriptor i gran coneixedor del Parc de la 

Font Roja, Jordi Raül Verdú, que delectarà els més menuts i els majors amb les històries dels seus 

contes sobre els habitants del Parc de la Font Roja, i pels tècnics del parc. 

 

F2 SERRA MARIOLA-BARRANC DEL CINT. 

Excursió circular pel Barranc del Cint, la porta natural d’entrada al Parc de la Serra de Mariola en el 

terme d’Alcoi. Pel barranc gaudirem de les vistes de les seues impressionants parets, el vol dels voltors 

i accedirem al Coll d’en Sabata. Des del Coll baixarem a les Fonts de Serelles i el Xorrador, racons molt 

estimats pels alcoians per la propietat de les seues aigües i l’encant dels paratges. 

 

F3 LA SERRETA. 

Excursió al poblat iber de la Serreta situat a 1.052 m, magnífica atalaia de les serres dels voltants i de la 

ciutat d’Alcoi. Aquest poblat ubicat en la mateixa cresta de la serra, va ser descobert per l’alcoià Camilo 

Visedo Moltó el 1920 i constitueix un dels paratges més emblemàtics de la ciutat d’Alcoi. 

 

F4 RACÓ DE SANT BONAVENTURA-ELS CANALONS-BARXELL-EL SALT. 

Excursió al tram alt del riu Polop, corredor natural entre els dos parcs naturals de la Font Roja i de 

Mariola, on gaudirem dels salts d’aigua del riu Polop i les formacions rocoses del paratge natural del 

Racó de Sant Bonaventura-Els Canalons i de les impressionants parets del Salt d’aigua del riu Barxell 

que només està actiu quan hi ha abundants pluges però que manté la seua bellesa i espectacularitat 

durant tot l’any. 

 

F5 BARRANC DEL CINT-LA BUITRERA-PREVENTORI. 

Excursió al Barranc del Cint, la porta natural d’entrada al Parc de la Serra Mariola en el terme d’Alcoi. 

Per l’espectacular Barranc del Cint, pujarem a la colònia de voltors del Projecte Canyet de 

reintroducció d’aquesta espècie a les nostres muntanyes, des de l’any 2005, amb una població de 80 

exemplars de voltor comú a la Serra de Mariola. Després baixarem al Paratge del Preventori, àrea 

forestal de pins i xops des de la qual parteixen moltes rutes del Parc Natural de la Serra de Mariola. 

 

F6 AGRES-REFUGI CEA-CAVA ARQUEJADA-MOLÍ MATÓ. 

Excursió pel Parc de la Serra de Mariola, des del paratge del Convent del bonic i rústic poble d’Agres. 

Pujarem cap al barranc de la Teixera d’Agres fins al refugi del Centre Excursionista d’Alcoi situat als 

voltants de la cava de neu, “la Cava Arquejada o Cava del Teix” construïda entre els segles XVII i XVIII i 



prop del pic del Teix (1.264 m). Per pistes i senders baixarem a  l’àrea recreativa de la Font del Molí 

Mató on es conserva un dels millors exemples valencians de vegetació associada a deus i brolladors 

sobre una tosca d’extraordinàries dimensions. 

 

ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ PER A FAMÍLIES. 

Activitat per a famílies i nens. Els més menuts podran participar acompanyats d’un adult o germà 

major. Hi haurà dos curses en cada lloc, una més curta i una altra més llarga, de diferent nivell de 

dificultat.  Els llocs on es realitzaran les curses són: 

 

O1 ACTIVITAT ORIENTACIÓ PARC DE CANTAGALLET ALCOI.  

Parc urbà amb desnivells, escales i esplanades a diferents altures. 

 

02 ACTIVITAT ORIENTACIÓ PASSEIG DE CERVANTES / RIU BARXELL.  

Combinació entre un parc urbà i la zona recuperada del riu Barxell. Un passeig per a conèixer les zones 

baixes d’Alcoi a partir de la recuperació dels barrancs i les voreres del riu. 

 

 

03 ACTIVITAT ORIENTACIÓ VIA VERDA PARC NATURAL DE LA FONT ROJA. 

Aproximació a l’activitat en un entorn muntanyenc, eixim de les zones urbanes per endinsar-nos a la 

natura.  

 

ACTIVITATS ESCALADA. 

 

E1 BARRANQUET DE FERRI. 

Zona d’Escalada Esportiva, predominant les vies d’iniciació, amb equipaments actualitzats entre 2019-

2020. Dificultats des de 4a fins 8a, majoritàriament vies de 5é i 6é grau. Amb un total de 71 vies 

d’escalada, amb una mitjana de 15-20 metres d’alçada. Peu de via accessible i generalment còmode, 

apte per a nens (amb les precaucions pertinents) 

Dades generals de la zona:  

https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/barranquet-de-ferri.html 

 

E2 PENYA DEL FRARE (MURO D’ALCOI). 

Zona d’Escalada Esportiva i opcional, Zona d’Escalada Clàssica, predominant les vies de fins é grau de 

dificultat. La zona Esportiva actualitzada a principis de 2019, vies amb una alçada mitjana per dalt dels 

30 metres. Amb un total de 25 vies d’escalada. Peu de via accessible i generalment còmode, apte per a 

nens (amb les precaucions pertinents). La zona d’escalada Clàssica té una alçada màxima de 110 

metres, amb vies de caràcter clàssic semiequipat majoritàriament, amb l’existència de vies de 3-4 

llargs, completament equipades. Aquesta Zona, compta amb un total de 66 vies d’escalada, amb cert 

compromís. 

Dades Generals de la Zona: 

https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/penya-del-frare.html 

 

E3 UIXOLA PARC NATURAL SERRA MARIOLA. 

Zona d’Escalada Esportiva, predominant vies de grau mitjà.  Amb peu de via còmode per a famílies, 

segons quin Sector. Més de 70 vies distribuïdes en 12 Sectors. Amb una alçada mitjana de 20 metres. 

Zona curiosament ‘Urbana’. 

Dades Generals de la Zona: 

https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/uixola.html 

 

https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/barranquet-de-ferri.html
https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/penya-del-frare.html
https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/uixola.html


 

 

RUTES CULTURALS. 

 

C1 PENÀGUILA-JARDÍ DE SANTOS-RONDALLES D’ENRIC VALOR. 

Ruta cultural per l’interior de la muntanya alacantina. Anirem a Penàguila, un poble medieval de la 

comarca de l’Alcoià amb un entorn natural privilegiat, amb una vegetació frondosa i carregat 

d’història. El seu castell va ser pres personalment per Jaume I el Conqueridor al cabdill Al-azraq i va ser 

declarada Vila Real pel Rei d’Aragó. Aquest poble està rodejat per tres rius, el Frainòs, el major afluent 

del Serpis, l’Anodrac i el Riuet. Per un passeig encisador de xiprers anirem al Jardí de Santos, un jardí 

d’estil romàntic del segle XIX, situat a una antiga finca familiar i gaudirem de sentir rondalles de 

l’escriptor Enric Valor i Vives, gran personatge de les lletres valencianes del segle XX, unit a aquest 

poble per vincles familiars, que va ser un dels promotors de l’estandarització i normalització del 

valencià amb una extensa obra de recol·lecció i recuperació de la lexicografia valenciana. 

 

C2 BOCAIRENT (PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARIOLA). 

Ruta cultural a un dels pobles del Parc Natural de la Serra de Mariola, Bocairent. Un poble medieval 

amb una llarga història, ha estat poblat per berebers, àrabs i cristians. És una delícia endinsar-se pels 

seus carrerons, visitar les “Covetes dels moros”, el Convent-Monestir rupestre del S. XVI excavat en la 

roca, la Cava de Sant Blai i el casc antic de Bocairent, declarat conjunt historicoartístic. 

 

C3 XIXONA FIRA DEL TORRÓ. 

Ruta cultural al poble de Xixona. Pel port de la Carrasqueta (1.204 m), el pas natural d’Alcoi a Alacant, 

accedirem al poble més dolç del món, Xixona. En aquestes dates se celebra la famosa fira del torró de 

Xixona on tastarem les diferents varietats de torró elaborades als obradors artesans. Visitarem un 

obrador, el museu del torró i alguns dels seus monuments històrics com el Castell de Xixona i la Torre 

Grossa, entre altres.   

 

C4 COCENTAINA-AGRES. 

Ruta cultural a dos pobles de la comarca del Comtat, Cocentaina i Agres. Començarem la ruta a 

Cocentaina, capital de la comarca, on visitarem el Palau Comtal, edifici d’estil goticorenaixentista, 

construït sobre un antic edifici musulmà del S.XII pel primer senyor feudal de la vila, Roger de Llúria, a 

la segona meitat del S.XII. Destaca la capella de Sant Antoni Abad, la Sala Daurada, la torre del 

Paraigües i la Sala d’Ambaixadors. Visitarem l’antic barri musulmà del Raval i altres edificis històrics 

d’interés. Continuarem la ruta cap a un dels pobles més muntanyencs del nord del Parc natural de la 

Serra de Mariola, Agres. Un poble amb encant on destaquen els seus carrers empinats, les seues fonts, 

l’àrea recreativa del Molí Mató i el Santuari de la Mare de Déu del Castell, un antic convent franciscà 

ubicat en un lloc encisador rodejat de frondosos arbres i senders que condueixen a la “Cava gran” del 

S. XVII ubicada a més de 1000 m d’altitud. 

 

C5 L’ORXA RUTA GEOLÒGICA. 

Passejada per la població de l’Orxa a la comarca del Comtat. Iniciarem el passeig a l’estació de l’Orxa 

sota les runes del castell templari de Perputxent, per l’antiga via del tren conegut com el “tren dels 

anglesos” que anava d’Alcoi a Gandia. Aquesta via transcorre pel marge esquerre del riu Serpis. El riu 

més cabalós d’Alacant, entre congostos i una vegetació de ribera molt frondosa. De la mà d’una 

especialista coneixerem el valor geològic, històric i paisatgístic d’aquesta zona. 

 

 

 



VISITES GUIADES. 

Alcoi és la ciutat dels ponts construïda entre barrancs. Dotze ponts comuniquen les diferents 

zones de la ciutat, el Pont del Tossal (1712), L’antic de San Roc (1731), Alcàssers (1780), Cadisenyo 

(1790), el Pont de Maria Cristina (1838), el Pont de San Roc (1861), el Pont de la Petxina (1863), El 

Viaducte de Canalejas (1907), el Pont de les 7 llunes (1929), el Pont de Sant Jordi (1931), el Pont de 

Fernando Reig (1987), Pont de Francisco Aura (2014) 

Una passejada per tots els ponts de la ciutat vos donarà una visió aproximada de l’orografia del 

terreny però també vos suggerim les següents visites per a conéixer millor la nostra ciutat i voltants: 

 

V1 LES COLÒNIES DELS PLANS. 

Visita cultural a la primera Colònia agrícola d’Espanya construïda en 1907 a la Serra dels Plans amb 

unes vistes esplèndides sobre la Vall de la Canal. Una passejada per boscos de frondoses carrasques i 

antigues sendes, actualment no transitades i semiocultes per la vegetació agrest de la zona, que ens 

aproparan a les cases dels colons que van viure en unes condicions molt dures i que formen part de la 

història de les nostres serres.  

 

V2 SANTUARI DEL PARC NATURAL DE LA FONT ROJA. 

Visita al Centre de visitants i al Santuari de la Mare de Déu dels Lliris en el cor del Parc Natural de la 

Font Roja enclavat a la comarca de l’Alcoià, entre els termes municipals d’Alcoi i Ibi. El Parc Natural de 

la Font Roja és un dels espais naturals millor conservats del territori valencià amb 2.298 ha d’àrea 

protegida, amb l’alt de Sant Antoni, el carrascar de la Font Roja, la Teixereta i el cim del Menejador 

amb 1.356 m d’alçària, la cota més elevada del parc. En la zona del santuari podrem admirar el bosc 

d’alzines, aurons, fleixos i roures valencians. La gran riquesa del parc la donen els diferents paisatges 

vegetals del parc, el bosc de caducifolis, el carrascar d’ombria, el matollar de solana, la vegetació 

rupícola, de runams, els pinars i els cultius, així com la fauna característica de cada hàbitat. 

 

V3 LA SARGA PINTURES RUPESTRES. 

Visita al jaciment d’art rupestre Pospaleolític de la Sarga al terme d’Alcoi. En els seus abrics gaudirem 

de les pintures d’estil Macroesquemàtic, Llevantí i Esquemàtic. El 1998 la Sarga va ser inclosa en la 

llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO dins de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península 

Ibèrica. A més, els abrics i el seu entorn de protecció estan declarats Bé d’Interés Cultural. 

 

V4 RUTA OVIDI MONTLLOR. 

El 2020 commemorem el 25é aniversari de la mort de l’artista polifacètic Ovidi Montllor tan estimat 

pels alcoians. Realitzarem una visita guiada de la mà de Jordi Tormo, geògraf de formació, tècnic de 

promoció econòmica i escriptor i biògraf d’Ovidi Montllor, Antoni Miró i Isabel-Clara Simó,  per la ciutat 

d’Alcoi i els llocs que tenen un vincle amb la vida de l’Ovidi. 

 

V5 RUTA ARTÍSTICA DEL CEMENTERI D’ALCOI. 

Dins de la Ruta Europea del Modernisme visitarem el cementeri d’Alcoi, guardonat com un dels 

cementeris més monumentals de tota Espanya, amb un gran valor artístic dins del Modernisme i lligat 

a la importància que va tindre la Revolució Industrial a la ciutat d’Alcoi.  

 

V6 RUTA JÚLIA D’ISABEL-CLARA SIMÓ. 

Ruta literària sobre “Júlia” la novel.la d’Isabel-Clara Simó que tracta sobre la vida d’una dona obrera de 

finals del segle XIX ambientada en els esdeveniments de la Revolució del Petroli. La ruta travessa els 

carrers i els indrets més emblemàtics recreats en la novel.la d’Isabel-Clara Simó. 

 

 



V7 DESCOBREIX ALCOI EN TEMPS DE GUERRA. 

Visita guiada que ens porta a descobrir Alcoi en temps de la Guerra Civil: els llocs, els personatges i la 

seua història. Anirem al Refugi de Cervantes, l’únic visitable de tots els refugis que hi ha a la ciutat, que 

conté una exposició sobre la Guerra Civil. 

 

V8 RUTA DEL MODERNISME. 

La ciutat d’Alcoi està inclosa dins de la Ruta Europea del Modernisme. Descobrirem els llocs i edificis 

més emblemàtics de la ciutat construïts en un context de gran desenvolupament industrial, econòmic i 

urbà.  Visitarem l’interior i l’exterior dels edificis més emblemàtics com el Círculo Industrial, la Casa del 

Pavo, la Casa Laporta i la Casa d’Escaló, entre altres.  

 

V9 RUTA ELS LLUITADORS,  ALCOI INDUSTRIAL I MODERNISTA. 

Ruta literària a partir de la novel·la Els lluitadors de Francesc Gisbert que recorre els principals 

escenaris de l’Alcoi Industrial i Modernista: el Refugi de Cervantes, el carrer Joan Cantó i el 

Conservatori, el CADA, el Palau Albors, la fàbrica El Bambú, la plaça de Ferrándiz i Carbonell, Sant 

Nicolau i Sant Nicolauet. 

 

V10 VISITA LLIURE A LES ESGLÉSIES DE LA CIUTAT D’ALCOI. 

 

Església de Sant Jordi d’estil neobizantí amb un mural del pintor alcoià, Fernando Cabrera Cantó, i 

altres obres pictòriques i escultòriques. 

Església Santuari de Maria Auxiliadora, amb obres dels pintors alcoians Ramon Castañer Segura i 

David Pastor Corbí, que representen temes locals relacionats amb Sant Jordi i les Festes de Moros i 

Cristians, la indústria i Sant Joan Bosco. 

Església de Santa Maria d’estil classicista, amb un mural que decora la volta de l’altar major del pintor 

alcoià Ramon Castañer, obres del pintor Cristóbal Llorens i una taula gòtica amb la iconografia de la 

Verge de Gràcia, atribuïts a Jacomart. 

 

CONFERÈNCIES. 

 

Projecció audiovisual i presentació del llibre “Ovidi Montllor, un obrer de la paraula” per l’escriptor i 

biògraf Jordi Tormo. 

 

Xarrada i presentació de la biografia d’Isabel-Clara Simó per l’escriptor i biògraf Jordi Tormo. 

 

Xarrada “Història de l’excursionisme d’Alcoi i comarques”. 

 

Xarrada “Els Parcs naturals de la Font Roja i Serra de Mariola”. 

 

Xarrada “Patrimoni Industrial i Urbà d’Alcoi” 

 

TALLERS INFANTILS. 

Animació lectora. 

Taller Natura. 

 

ESPECTACLES. 

TEATRE POPULAR DE TITELLES, EL BETLEM DE TIRISITI. 

   És un teatre de titelles, declarat Bé d’Interés Cultural que es realitza des del segle XIX i barreja 

elements tradicionals del Nadal i les festes de Moros i Cristians amb un to satíric i costumista. 



 

ESPECTACLE D’HUMOR AMB XAVI CASTILLO. 

   Actor alcoià de la companyia de teatre Pot de Plom que realitza monòlegs amb una crítica 

ferotge sobre la realitat política i cultural d’actualitat. 

 

DANSES TRADICIONALS D’ALCOI. NANOS I GEGANTS. A càrrec dels grups de danses d’Alcoi. 

 

MUIXERANGA. És el nom que rep un conjunt de danses i torres humanes originàries del País Valencià i 

que es preserven a Algemesí (Ribera Alta) reconeguda com Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 

 

VETLADES MUSICALS ALS SOPARS. 

 

VISITES A MUSEUS DE LA CIUTAT. 

 

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA.  

Conté una mostra de les tradicions i de l’essència de la Festa de Moros i Cristians d’Alcoi en honor al 

patró Sant Jordi declarades d’Interés Turístic Internacional des de 1980. 

 

CASAL DEL NADAL. 

Un espai per a conèixer el “Nadal Alcoià” integrat per diferents actes entre els quals es troba la 

Cavalcada de Reis Mags, la més antiga del món. 

 

MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL D’ALCOI. 

Ubicat en un edifici d’estil gòtic valencià i renaixentista que va ser casa de la vila entre els segles XVI i 

XIX. Conté una col·lecció arqueològica que abasta períodes com el paleolític superior, el neolític, l'edat 

del bronze, l'època ibèrica, la romana o andalusina. S'exposen els materials procedents de diferents 

jaciments, especialment els del jaciment arqueològic de la Serreta, el jaciment arqueològic del Puig, la 

Sarga, així com altres fons procedents de la comarca. 

 

MUSEU CAMILO SESTO. 

 

IVAM-CADA ALCOI. 

Centre cultural multidisciplinari centrat en les Arts Plàstiques i la cultura contemporània, gestionat 

entre l’Institut Valencià d’Art Modern-IVAM de la Generalitat Valenciana, la “Fundación Caja 

Mediterráneo” i l’Ajuntament d’Alcoi.  

 

ALTRES ESPAIS EXPOSITIUS: 

 

LA LLOTJA DE SANT JORDI obra de l’arquitecte Santiago Calatrava. 

LA CAPELLA 

LA UNESCO 

CENTRE OVIDI MONTLLOR 

CASA DE CULTURA ALCOI 

SALA FUNDACIÓ MUTUA LEVANTE 

CÍRCULO INDUSTRIAL 

 

ESDEVENIMENTS DEL NADAL ALCOIÀ 

FIRA DE NADAL AL PARC DE LA GLORIETA. 


