
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Castellar de Meca (Aiora) el dia 8 de maig 

de 2022.  

El Castellar de Meca és una de les ciutats ibèriques més espectaculars i millor conservades del nostre 
territori. Situat a la localitat d’Aiora va ser declarat monument nacional el 3 de juny de 1931. 

Construït cap al segle IV aC. sobre una fortalesa rocosa natural, va assolir el màxim apogeu cinc segles 
més tard i fou destruït pels exèrcits romans en el segle II aC. Sembla que també els romans ocuparen durant algun 
temps este estratègic  i quasi inexpugnable poblat situat al puntal de Meca (a 1.058 metres d’altitud), una mena de 
mola rocosa, en la qual més de 100 aljubs excavats en la roca donen testimoni de la importància que va tindre. 
Les darreres excavacions van provar que la ciutat estigué emmurallada i la major part de les cases edificades 
sobre la roca. 

La superfície del jaciment té unes 15 Ha, amb uns 800 metres de llarg. Resulta espectacular el recorregut 
per la xarxa de camins de més de 2 km tallats en la roca i preparats per a la circulació de carros. El denominat 
Camí Fondo és la via d’accés al poblat que, amb una pendent del 30 per cent, constitueix una sorprenent obra 
d’enginyeria preromana, única a la península Ibérica.    

 

OBSERVACIONS: El bus farà parada al Mestalla i a la Pantera Rosa.  

Itinerari: Alpera, Casa del Heredero, Racó de Sant Pasqual, Serra Mugrón, Castellar de Meca (Aiora), Alpera. 
 

 
 

 

 

 

 
   

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 6 de maig. 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 per al bus.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
                                            www.xafant-talons.org 

            

Dades del sender: 
 
Longitud: 15 quilòmetres. 
Duració: 4’30h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 350 m. / negatiu 350 m.   

 


