
                                              

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Serra Corbera (Alzira - Corbera) el dia 

10 de gener de 2021.  

La serra de Corbera és una alineació muntanyosa situada entre les comarques valencianes de la Ribera 

del Xúquer i la Valldigna. Al bell mig d’aquesta serralada es troba la Vall de la Murta, on descansen les 

històriques ruïnes del monestir de jerònims de Nostra Senyora de la Murta dels segles XIV-XIX, entre les quals 

sobresurt alterosa la Torre dels coloms. Després de ser un centre espiritual i cultural, sota el protectorat del 

llinatge dels Vic, visitat per Sant Vicent Ferrer, Felip II, o Sant Joan de Ribera, entre altres il·lustres personatges, 

va ser víctima de la desamortització de 1835, iniciant-se el procés d’abandó. 

El punt més elevat de la ruta serà la Creu del Cardenal des d’on obtindrem unes panoràmiques 

espectaculars de la costa de Cullera i de l’Albufera. Opcionalment podem pujar al cim del Cavall Bernat. 

OBSERVACIONS: L’autobús farà parada a les 8h en Mestalla (Av. Aragó) i a les 8:15h a la Pantera Rosa.  

Sols hi hauran 30 places. Hi haurà una alternativa de 8 km de dificultat baixa/mitjana.  

Itinerari: Alzira, Vall de la Murta, Monestir i Aqüeducte, Creu del Cardenal, Cavall Bernat (opcional), Malla 
Verda, Paratge Municipal Les Fontanelles, Corbera. 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’eixida es farà a les 7:45 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 8 de gener. 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, calçat adequat i mascareta.  

 
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
                                               www.xafant-talons.org  

 

Dades del sender: 
 
Longitud: 12 quilòmetres.  
Duració: 4’30h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta. 
Desnivell: acumulat positiu 500m. / negatiu 550 m. 

 

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

