
        

PROGRAMA APLEC EXCURSIONISTA ALCOI 2022 

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE 

15:00 a 22h. Acollida dels participants excursionistes, recollida de credencials, documentació i inscripcions 

a l’Aplec excursionista en la seu de l’Aplec situada al Pavelló esportiu Georgina Blanes del Campus d’Alcoi 

de la Universitat Politècnica de València.  

17:00h. Inauguració d’exposicions en l’espai Àgora:  

- Exposició de cartells dels Aplecs excursionistes dels Països Catalans 

- Exposicions de fotografia “Fotografies del record” i “Territori-paisatges alcoians 1” de Toni Miralles. 

- Mostra bibliogràfica pel foment del valencià, del Centre excursionista d’Alcoi. 

18:00h. Inauguració i posada de la bandera de l’Aplec en el Pavelló de la UPV. 

18: 15h. Actuació de la Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina.  

18:45h. Actuació del Grup de Danses Carrascal d’Alcoi.  

19:15 h. Acte de benvinguda amb les autoritats, federacions esportives, els membres i junta directiva del 

Centre Excursionista d’Alcoi i participants dels clubs excursionistes.  

19:45 h Final de l’acte amb l’actuació de la Colla de Dolçainers La Cordeta d’Alcoi. 

Lloc: Pavelló Georgina Blanes del Campus Alcoi de la Universitat Politècnica de València. 

21:00 h. Espai lliure per a sopar en el pavelló amb dispensador de begudes i cafetera amb l’animació a les 

21:30h del grup musical d’Alcoi Grup Swing 26, un quintet de jazz amb un repertori que es basa en el gypsy 

jazz i el swing, amb arranjaments originals i composicions pròpies. Lloc: Pavelló de la UPV. 

 

DISSABTE 3 DE DESEMBRE 

6:15h. Acollida dels participants i Inscripcions a l’Aplec en el Pavelló esportiu del Campus d’Alcoi UPV. 

7:00h. Eixida de quatre excursions de dificultat alta (A1-A2-A3-A4), una excursió de dificultat mitjana (M3) 

i una excursió de dificultat baixa (B1). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

8:00h. Eixida de tres excursions de dificultat mitjana (M1-M2-M4) i una activitat d’escalada (E1). Lloc 

d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

8:30h. Eixida d’una excursió familiar(F1) i una activitat d’escalada (E2). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

9:00 h. Eixida de tres excursions de dificultat baixa (B2-B3-B4), tres rutes culturals (C1-C2-C3), una activitat 

d’escalada (E3). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria.  

I una activitat d’orientació (O1). Lloc de concentració: Passeig de Cervantes d’Alcoi. 

10:00h. Eixida de tres visites guiades per Alcoi (V3-V4-V7).  

Lloc d’eixida de la V3: Institut Pare Vitòria.  



Lloc d’eixida de la V4: monument a l’Ovidi Montllor en el Passeig Ovidi Montllor.  

Lloc d’eixida de la V7: Plaça d’Espanya, davant de l’oficina de Tourist Info Alcoi.  

14:00h. Espai per a dinar en el bar de la Placeta Ferrándiz del Campus d’Alcoi i en altres establiments del 

centre de la ciutat, en el Pavelló, espai lliure amb dispensador de begudes i café. 

15:30h. Una visita guiada per Alcoi (V8). Lloc d’eixida: centre de la ciutat, punt a determinar. 

16:00h. Xarrada “Construcció en pedra seca” a càrrec de Jordi Borrell. Lloc: Espai Àgora. 

17:00 Xarrada “Els Parcs Naturals de la Font Roja i la Serra de Mariola” a càrrec dels tècnics dels Parcs. Lloc: 

Espai Àgora.  

18:00h. Contacontes infantil “Contes que ronden i roden” a càrrec de Silvia Colomer “La Bruixa Xocolata”. 

Lloc: Local del Centre Excursionista d’Alcoi. 

18:00 Xarrada i presentació de la biografia d’Isabel-Clara Simó a càrrec de l’escriptor i biògraf Jordi Tormo. 

A continuació de la xarrada el cantautor contestà Andreu Valor ens captivarà amb alguns dels seus temes. 

Lloc: Espai Àgora. 

20:30h. Sopar de foc de camp al pavelló del Campus d’Alcoi de la UPV amb l’amenització musical a càrrec 

de l’Associació Musical Los Muxos. 

 

DIUMENGE 4 DE DESEMBRE 

7:00h. Eixida de quatre excursions de dificultat alta (A1-A2-A3-A4), una excursió de dificultat mitjana (M3) 

i una excursió de dificultat baixa (B1). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

8:00h. Eixida de tres excursions de dificultat mitjana (M1-M2-M4), una activitat d’escalada (E1). Lloc eixida: 

Institut Pare Vitòria.  

Una activitat de marxa nòrdica (MN1). Lloc de concentració: la zona del Riverfit en el Passeig de Cervantes.  

8:30h. Eixida d’una excursió familiar(F2) i una activitat d’escalada (E2). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

9:00 h. Eixida de tres excursions de dificultat baixa (B2-B3-B4), tres rutes culturals (C1-C2-C4) i una activitat 

d’escalada (E3). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

10:00h. Eixida de cinc visites guiades per Alcoi (V1-V2-V3-V5) Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria.  

Visita guiada V7. Lloc d’eixida: Plaça d’Espanya, davant de l’oficina de Tourist Info Alcoi.  

14:00h. Espai per a dinar en el bar de la Placeta Ferrándiz del Campus d’Alcoi i en altres establiments del 

centre de la ciutat, al Pavelló, espai lliure amb dispensador de begudes i café. 

15:30h. Una visita guiada per Alcoi (V7) Lloc d’eixida: Plaça d’Espanya, davant de l’oficina de Tourist Info 

Alcoi.  

17:00 Xarrada “Recuperació de la memòria històrica al voltant de la guerra civil i els seus espais a Alcoi” a 

càrrec d’Àngel Beneito Lloris, Doctor en Geografia i Història. Lloc: Espai Àgora  

18:00h. Taller infantil de natura i reciclatge. Lloc: Local del Centre Excursionista d’Alcoi. 

18:00 Xarrada “Joan Fuster” a càrrec de l’escriptor i filòleg Víctor Gómez Labrado. Lloc: Espai Àgora. 

19:30h Espectacle d’humor “Xavi Castillo News” amb l’actor alcoià Xavi Castillo, Companyia Pot de Plom. 

Lloc: Pavelló del Campus d’Alcoi de la UPV.  

21:00 h. Espai lliure per a sopar al pavelló amb dispensador de begudes i cafetera, amb l’actuació a les 

22:00h del grup musical alcoià “Júlia”, de pop valencià. 

 



DILLUNS 5 DE DESEMBRE 

7:00h. Eixida de quatre excursions de dificultat alta (A1-A2-A3-A4), una excursió de dificultat mitjana (M3) 

i una excursió de dificultat baixa (B1). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

8:00h. Eixida de tres excursions de dificultat mitjana (M1-M2-M4), una activitat d’escalada (E1). Lloc 

d’eixida: Institut Pare Vitòria.  

8:30h. Eixida d’una activitat d’escalada (E2). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

9:00 h. Eixida de tres excursions de dificultat baixa (B2-B3-B4), una ruta cultural (C4), una activitat 

d’escalada (E3) i una excursió familiar (F3). Lloc d’eixida: Institut Pare Vitòria. 

10:00h. Eixida de quatre visites guiades per Alcoi (V1-V2-V3-V5) Lloc eixida: Institut Pare Vitòria.  

Visita guiada V7. Lloc d’eixida: Plaça d’Espanya, davant de l’oficina de Tourist Info Alcoi.  

14:00h. Espai per a dinar en el bar de la Placeta Ferrándiz del Campus d’Alcoi i en altres establiments del 

centre de la ciutat, al Pavelló, espai lliure amb dispensador de begudes i café. 

15:30h. Una visita guiada per Alcoi (V6) Lloc d’eixida: Centre ciutat, punt a determinar. 

Una visita guiada per Alcoi (V7) Lloc d’eixida: Plaça d’Espanya davant de l’oficina de Tourist Info Alcoi.  

17:00  “Cultura, tradició, territori i llenguatge”, projecció i tertúlia a càrrec de Toni Miralles fotògraf i soci 

del CEA. Lloc: Espai Àgora.  

16:30h/17:30h. Sessions del teatre de titelles “El Betlem de Tirisiti” del segle XIX declarat Bé d’Interés 

cultural Patrimoni Històric d’Espanya. Lloc: Teatre Principal d’Alcoi. 

18:00 Xarrada “Història de l’excursionisme d’Alcoi i comarques” a càrrec del CEA. Lloc: Espai Àgora. 

19:00h Assemblea de clubs excursionistes. 

21:00 h. Sopar de germanor al pavelló, amb l’actuació del grup de folk “Tres fan ball” en acabar el sopar.  

 

DIMARTS 6 DE DESEMBRE 

10:00 Concentració dels participants en la Plaça d’Espanya i cercavila acompanyats pel grup de danses Sant 

Jordi amb nanos i ballarins fins al parc del Passeig Ovidi Montllor. 

10:30 Acte de cloenda al parc del Passeig Ovidi Montllor. Plantada de l’arbre commemoratiu, descoberta 

de la placa commemorativa i relleu de la Senyera de l’Aplec amenitzat pel músic nipó Hiroshi Fujii amb 

dolçaina i tabal. 

 


