El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a La Vall de Gallinera (Benirrama) el dia 22
de maig de 2022.
“La Vall de Gallinera es troba situada a mitjan camí entre la suau plana costanera marjalenca i l’interior
muntanyenc i aspre; via natural de pas i d’eixida de les terres alcoianes i contestanes cap a la mar a port segur:
Dianium.
És una vall allargassada i estreta, fornida d’encantadors llogarets, que comunica els pobles interiors de les
comarques de l’Alcoià i el Comtat amb la costa de la Marina. La direcció sud-oest nord-est, així com les
feréstegues crestalleres que la formen, li garanteix un microclima especial, responsable, en bona part, de la
bonança que s’hi respira. És fita natural entre tres comarques, la Safor al nord, el Comtat a l’oest i la Marina Alta,
que veu ací el límit més septentrional. Vall entre valls, a l’estimada comarca de la Marina Alta, entre la ferradura
de la vall de Pego i l’ampla Vall d’Alcalà, amb les quals no pot negar els lligams.”
Morera i Ortolà (2011) La Vall de Gallinera, per camins de moriscos i mallorquins.
OBSERVACIONS: L’autobús farà parada al Mestalla i a la Pantera Rosa. Pels que vulguen caminar més,
hi haurà una alternativa de 13 km de dificultat mitjana que pujarà al cim de l’Almiserà.
Itinerari: Font del Safareig, Benirrama, Benimarsoc, Castell de Gallinera, El Passet, Benirrama.
Dades del sender:
Longitud: 9 quilòmetres.
Duració: 3’30h aproximadament.
Dificultat: Baixa.
Desnivell: acumulat positiu 400 m. / negatiu 400 m.

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 20 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 ferla 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

