
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Serra d’Aitana (Confrides) el dia 9 
d’abril de 2017.  

La Serra d'Aitana s'estén sobre una superfície pròxima a les deu mil hectàrees, a només uns pocs 

quilòmetres de la costa de la Marina. Caracteritzada per un relleu extremadament accidentat, al paisatge de la 

serra hi predomina el roquissar, sobretot en els nivells superiors que donen cap al nord. És precisament en 

aquest vessant on s'hi troben les altures principals: a més del pic que dóna nom a la serralada (Aitana, 

1.558m.), són destacables la Penya Alta (1.556 m.), la Penya Catxa (1.467 m.), la Penya del Mulero (1.308 m.) i 

l'Alt del Carrascar (1.208 m.). L'Aitana és el cim més alt de la província d'Alacant i un dels objectius del Projecte 

“Xafant33muntanyes”. 

Cal fer menció a la base militar nord-americana situada a l'Aitana, que conté uns dels ràdars de control 
aèri més important de l'est de la Península Ibèrica.  

OBSERVACIONS: Hi haurà una alternativa de 14 quilòmetres. És pot dinar al finalitzar la ruta a Confrides 

(Pensió el Pirineu). L’autobús farà parada a Mestalla i la Pantera Rosa.   

Itinerari: Port de Tudons, Font de l’Arbre, Font de Forata, Cim d’Aitana (1558 m.), Sima de Pategat, Pas de 
la Rabosa, Font de Forata, Corralet de Matxelis, Castell Aljofra, Confrides.  
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 7 d’abril. Per a 
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats. La reserva cal 
fer-la al telèfon:  690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
             www.xafant-talons.org 

 

           

Dades del sender: 
 
Longitud: 16 quilòmetres. (14 si es fa l’alternativa) 
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 750 m. / negatiu 950 m.   

 

http://www.xafant-talons.org/

