
                                              

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Capurutxo (La Font de la Figuera) el dia 

9 de febrer de 2020.  

El Capurutxo (901m) és una muntanya del terme de La Font de la Figuera que rep aquest nom per la 

peculiar forma cònica del seu cim. Coronat per una gran creu, marca la transició entre la vall de La Costera, 

oberta pel riu Canyoles, i les planures d’Almansa ja en terres manxegues. Des del seu cim contemplarem la 

serra Grossa i la d’Enguera, i els plans més fèrtils de la vall, coneguda com la Toscana valenciana, on 

predominen els camps de cereals, oliveres i sobretot les vinyes, d’on s’obtenen uns vins d’excel·lent qualitat.    

  Segons la versió més estesa, el topònim de la Font, es deu a un brollador que hi ha a la part baixa del 

poble. Degut a l’enclavament estratègic que ocupa el poble (pas natural entre València i Castella des de l’època 

romana), els animals durant la transhumància s’han abastit des de sempre en aquest municipi. Des de 1980 hi 

ha una empresa que comercialitza l’aigua del poble. 

OBSERVACIONS: L’autobús farà parada al Mestalla i a la Pantera Rosa. 

Itinerari: La Font de la Figuera, Àrea Recreativa Basseta Pijirri, Ermita de Santa Bàrbara, Barranc del Puig 
o de Canyadetes, Creu del Capurutxo, Senda de Santo Domingo, La Font de la Figuera.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 7 de febrer.  Per a 
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 18 € per als federats i de 20 € 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: 12 quilòmetres.  
Duració: 4h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa/Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 400m. / negatiu 400 m. 

 

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

