
                                              

El C.E. XAFANT TALONS organitza l'excursió al Mas de la Costa (Llucena) el dia 29 d’abril de 2018.  

El Mas de Costa està situat al municipal de Llucena, en la comarca de l’Alcalatén. Llucena és un dels 

pobles de la vessant sud del Penyagolosa, i dins del seu terme el mas es troba a uns 1000 metres d’altitud. Està 

deshabitat i prou aïllat. No hi ha més que vore la carretera asfaltada que hi accedeix. En alguns trams dóna una 

important sensació de vertigen. Des del Mas de la Costa (l’escola del qual ha sigut gestionada com alberg pel 

Centre Excursionista de València) es poden fer nombroses excursions, a quina més impressionant.   

El Mas de la Costa, penjat en un penya-segat sobre el riu Llucena i amb vistes amplíssimes, representa la 

duresa de la vida que van viure els nostres avantpassats fins fa no massa anys. El mas consta de huit o deu 

cases, i incloïa una escola. La font i la bassa corresponent són espectaculars. Hui, estos llocs són el 

testimoniatge d’una vida que ja no tornarà. És impensable que algú vulga viure en estes condicions de solitud i 

aïllament.  

Text extret del blog “Pobles Valencians Abandonats” d’Agustí Hernàndez. 

OBSERVACIONS: Hi ha vàries alternatives que fan la ruta més fàcil i curta. 

Itinerari: Mas de la Costa, Mas d’Olària,Mas de Pelegrinet, Mas de Valentina, Molí de Ros, Mas de Galapo, 
Molí Goçalvo, Mas de Molló, Toll de Carlos, Llucena. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 27 d’abril. 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: 16 quilòmetres.  
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 500m. / negatiu 700 m. 

 


