
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Montcabrer (Cocentaina) el dia 6 de 
març de 2016.  

El Montcabrer és el cim per excel·lència de la serra de Mariola, un immens esperó de 1390 metres 

d’altura visible des de gran part del territori valencià com sobreposat a la serra mateixa i que es trenca 

bruscament cap a llevant a causa d’una gran falla. És una de les muntanyes més entranyables, més populars i 

de més tradició excursionista, i suposa el punt culminant de la comarca del Comtat, per la qual cosa serà un 

dels objectius per assolir el projecte Xafant33muntanyes.     

L’etnobotànic Joan Pellicer va dir d’aquesta serra, declarada Parc Natural, el següent: “La Mariola és 

molt més que una serra, fins molt més que la serra més gran. És senzillament la muntanya mare, la serra 

matriu, un univers inesgotable de fecunditat, de colors i d’aromes, i la síntesi, l’essència i el símbol per 

excel·lència de les nostres terres muntanyoses”. 

OBSERVACIONS: Es realitzarà una alternativa de 10 km que arribarà a la Cava Gran però que no farà el 

cim reduint el desnivell en 250 m. L’autobús farà parada a Mestalla i a la Pantera Rosa. 

Itinerari: Agres, Santuari, Refugi del Montcabrer, Cava Gran, Font del Pouet, Montcabrer (1390m), Mas de 
Llopis, Font de Sanxo, Font Huit Piletes, Font Penya Banyada, Ermita de sant Cristòfol (Cocentaina). 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 4 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 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: 13 quilòmetres. 
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta. 
Desnivell: acumulat positiu 700m. / negatiu 900 m.   

 

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

