
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Serra del Negrete (Utiel) el dia 27 de 
setembre de 2015.  

La serra del Negrete, o d'Utiel, és un sistema muntanyenc del País Valencià que separa les comarques de 

la Plana d'Utiel-Requena (al sud) i els Serrans (al nord). En realitat, la serra presenta tres grans unitats 

muntanyenques, la principal o Serra del Negrete que discorre més al nord amb majors altures (El Remedio - 

1.306 m) i més extensa. La segona, concretament la serra d'Utiel que discorre paral·lela a l'anterior però amb 

menor recorregut i menors altures (Cabeza del Fraile, 1.112 m), i una tercera a l'extrem sud, coneguda amb el 

nom de serra de Juan Navarro on les dues anteriors s'uneixen sobre la gran fossa tectònica de Xera. 

Als peus del Negrete, es troba el Santuari del Remei, patrona d’Utiel. Construït el 1564, la seva primitiva i 

senzilla arquitectura ha estat modificada al llarg dels anys amb diverses aportacions. La petita església, d’estil 

barroc, data del 1725, amb nau de reduïdes dimensions coberta amb voltes per aresta i murs xapats amb 

interessant ceràmica de Manises. S’hi celebra romeria el 6 de setembre, data en què la imatge és portada a 

Utiel, on romandrà fins l’últim diumenge d’octubre a l’església parroquial, quan és retornada al santuari. 

OBSERVACIONS: L’autobús farà una parada a la Rotonda Juan XXlll (Ronda Nord). Hi haurà una 

alternativa de 13 quilòmetres. 

Itinerari: Serra del Negrete, Pic Negrete o El Remei, Santuari del Remedio, Pi de les 4 Garras, Casa de los 
Mancebones, Estenas, Carrasca monumental, Santuari del Remedio.  
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 25 de setembre. 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: 17/13 quilòmetres. 
Duració: 4 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 300m. / negatiu 450 m. 

 

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

