
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Mondúver (Xeresa) el dia 22 de febrer 
de 2015.  

El Mondúver, és un massís muntanyós situat a la comarca de la Safor, a 841 metres d'altura. El cim 

pertany al terme de Xeresa, tot i que els termes municipals de Barx i Xeraco ocupen gran part de la muntanya. 

Des de dalt s'observen les magnífiques platges mediterrànies de Xeraco i Gandia, i és possible gaudir d'unes 

vistes magnífiques de tot el Golf de València, que inclouen el cap de Sant Antoni, la ciutat de València i, si el dia 

presenta una bona visibilitat, l'illa d'Eivissa. 

En la Cova del Parpalló es troba un dels principals escenaris de la prehistòria valenciana. Consisteix en 

una gran caverna, situada al vessant sud de la muntanya, a la qual s'accedeix per una boca d'entrada d'uns 

quatre metres d'ample i deu d'alçada. Va ser excavada entre 1929 i 1931 i està considerada com un dels més 

importants jaciments prehistòrics corresponents al Paleolític valencià. 

OBSERVACIONS: Hi haurà una ruta alternativa molt fàcil de 8 quilòmetres. Farem una interesant visita 

guiada al centre d’interpretació Parpalló-Borrell i a la Cova del Parpalló.         

Itinerari: La Drova, Centre d’Interpretació, Cova del Parpalló, Coll de la Rafela, Mondúver, Els Flarets, 
Corral de l’Obreret, El Picaio, Font del Mondúver, Font del Molí, Xeresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 20 de febrer.  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: 14 quilòmetres. 
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 450m. / negatiu 800 m. 
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