
 

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Vall de Gallinera (Alacant) el dia 26 de 

Maig de 2013.  

La Vall de Gallinera es troba a la comarca alacantina de la Marina Alta i agrupa un conjunt de xicotets 

pobles que es diuen: Benirrama, Benialí, Benissivà, Benitaia, La Carroja, Alpatró, Llombai i Benissili. Aquets, 

estan disposats en línia al llarg de la vall i situats al costat del curs del riu Gallinera. Són pobles agrícoles 

productors d’ametlles, garrofes, oli i sobre tot cireres, que tenen la Indicació Geogràfica Protegida.   

La Vall queda encaixonada  per la serra de l’Almirall i la serra de l’Albureca (al nord), i per la serra Foradà 

(al sud). Aquesta muntanya coronada per un enorme arc natural, és la penya més emblemàtica i l’element 

paisatgístic més representatiu de la Vall de Gallinera, tot un clàssic de les muntanyes alacantines, molt senzill i 

assequible per a tothom, però alhora d'una bellesa i encant insuperables que cap senderista deuria deixar de 

conèixer. 

OBSERVACIONS: La ruta presenta dos alternatives que permeten acurtar el recorregut. La pujada a la 

Penya Foradà és opcional.    

Itinerari: Benissivà, Benitaia, Convent de Gallinera, Cova Moragues, Cova del Moro, La Foradà, Font 
Vella, Alpatró, Riu Gallinera, La Carroja, Benissivà.  

 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 24 de maig.  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: 13 quilòmetres. 
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana 
Desnivell: acumulat positiu 500m. / negatiu  500 m. 

 


