
 

 

       El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Cabeçó d’Or el dia 10 de març de 2013.  

  

Situada a la comarca de l’Alacantí, la serra del Cabeçó d’Or, s’estén pels termes municipals de Busot, 

Aigües, Relleu, la Torre de les Maçanes i Xixona. Té una orientació nord-sud i una altura màxima de 1207 m. 

Etimològicament el vocable "Or" no fa referència al mineral de l’or, sinó a l'aigua. De fet, en època de l ’al-

Àndalus,  els andalusins mantingueren el vocable iber "Ur" per a denominar aquesta serra, que significa aigua, 

ja que al seu interior hi fluïa aigua des de les Coves del Canelobre. Després de la conquesta i colonització 

cristiana, es transliterà fonèticament (i no semànticament) al valencià "Or", de manera que vindria a significar 

com el "cabeçó de les aigües".  

Aquesta serra, està formada per materials de tipus calcari  que, degut als processos càrstics de dissolució, 

dona lloc a la formació de cavitats com les Coves del Canelobre, al interior de les quals es troba la volta més 

gran del País Valencià, d’uns 70 metres. A mes del seu interès geològic i turístic, les coves han estat utilitzades 

en nombroses ocasions per a la realització de concerts aprofitant la magnífica acústica de què disposa. Durant 

la guerra civil s'utilitzava com a taller de l'aviació republicana. 

OBSERVACIONS: Cap la possibilitat de pujar fins el Coll Polset sense fer cim i reduir així la dificultat de la ruta. 
En acabar l’excursió podem visitar les Coves del Canelobre ( preu de grup: 3’5 €). 
 
Itinerari: Pla de la Gralla, Racó de Seva, Casa de Polset, Cim Cabeçó d’Or, Casa de Polset, Pla de Cabeçó, 
Coves del Canelobre.   

 
 

 
 
 
 
 
 

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 7 de març.   
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 als telèfons: 689 747 136 / 690 027 459 (Maite)  
Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   
 
 L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 
 

 

Dades del sender: 
 
Longitud: 10 quilòmetres. 
Duració: 4 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana 
Desnivell: acumulat positiu 750m. / negatiu  750 m. 

 


