
       El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Parc Natural del Montgó el 
dia 13 de gener de 2013.  

El  Montgó,  a  cavall  entre  Dénia  i  Xàbia,  és  una  impressionant  i  aïllada  mola  rocosa 
declarada Parc  Natural  per  la  valuosíssima biodiversitat  que  alberga  al  seu  interior.  La  seua 
verticalitat i proximitat amb la mar proporciona a l’excursionista una de les panoràmiques més 
vertiginoses  i  espectaculars  de  la  nostra  geografia,  constituint  sense  dubte  el  millor  i  més 
privilegiat  balcó  natural  del  País  Valencià.  El  Montgó  és  un  fabulós  i  llarg  massís  calcari  que 
assoleix els 753 m d’alçada, que discorre quasi paral·lel i a només un parell de quilòmetres de la 
línia de la costa, amb la qual enllaça per una extensa plana que fineix bruscament als penya-
segats del Cap de Sant Antoni. 

Ningú ha definit millor al Montgó que Joan Pellicer amb aquestes paraules:

“Si haguérem de triar un qualificatiu ben escaient per al Montgó, un motiu directe i  encertat,  
aquest  fóra  el  de  volgut.  Rotund,  conegut  i  volgut  Montgó.  No creiem que  hi  haja  cap altra  
muntanya valenciana tant visitada com el Montgó i per una tan nombrosa diversitat de gents, dia  
per dia i al llarg de l’any. Es mire des d’on es mire, el Montgó sempre fa una figura robusta i  
fantàstica, una estampa ferma i nítida de gran personalitat i atractiu, un perfil subtil, precís, únic i  
inoblidable”. 

Itinerari: Jesús Pobre, Camí de la Cova Ampla, Coll de Pous, Racó de l’Ull de Bou, Penya 
de l’Àliga, Cim del Montgó, Plana de Justa, Camp de tir de Dénia.  

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà 
fins el 10 de gener.  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-Alta
Desnivell: acumulat positiu 750m. / negatiu  650 m.


