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JUNY 

CAMPANERS DEL COMTAT. El llenguatge de les campanes. 

El paper de les campanes ha sigut fonamental en el desenvolupament dels nostres 
pobles al llarg de la història, com a mitjà de comunicació i transmissor de missatges, 
sentiments i emocions. Aquestes visites estan plantejades per a donar a conéixer aquest 
patrimoni immaterial. Es parlarà sobre el paper de les campanes, el seu estat actual, 
curiositats del seu llenguatge, dades de construcció dels campanars i una breu 
introducció històrica dels pobles. A més, s’interpretaran una sèrie de repics i voltejos des 
del campanar i s’explicarà el significat de cadascun d’ells. Una vegada finalitzada la 
mostra de tocs, qui vulga podrà pujar a dalt del campanar per a conéixer el seu 
funcionament.




BENASAU  

Dissabte 12 de juny de 2021. 11 h. 

Enllaç inscripció

MURO  

Dissabte 19 de juny de 2021. 11 h. 

Enllaç inscripció

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuOqLg0nemYdpw5JUVenwr6VYh8mp7WjIQat8F0X8yxImKag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1PoOqcdBLNsW-1mhHM7BYolGrk-hP91l3M_mC8QBiETo/viewform
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CAÇADORS DE LA POSTA DE SOL, EL CASTELL DE 
PENELLA 

�

COCENTAINA 

Dissabte 26 de juny de 2021. 20 h. 

Enllaç inscripció 

Descobreix el meravellós castell i el místic barranc de Penella on es visitarà l’ermita, la 
font i l'antic safareig. Aquesta ruta serà a les 20 h per gaudir del capvespre i contemplar 
la posta de sol. 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1PZRksIYL9QDctBumBccJ_NFulUbmYuhfasuZveuY41g/viewform
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JULIOL 

ASTROTURISME A L’ERMITA DE LA VERGE DE LA LLUM

ALFAFARA 

Dissabte 24 de juliol de 2021. 20 h. 

Enllaç inscripció 

Ruta senderista de baixa dificultat des d’Alfafara a l’ermita de la Verge de la Llum, on racó 
màgic on gaudir de l’activitat astronòmica que consistirà en explicació i contemplació 
d’estreles.

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1sCd5QdxsQDS9YNfpB-UOiWMJ4Wi_IIUKwk-nefUAyjk/viewform
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AGOST 

SENDERISME A LA LLUM DE LES ESTRELES: LA COVA 
SERRELLA 

BANYERES DE MARIOLA 

Dissabte 7 d’agost de 2021. 20 h. 

Enllaç inscripció 

Ruta senderista nocturna de baixa dificultat. Des del municipi de Banyeres de Mariola fins 
a la cova Serrella, un racó molt especial on s’han trobat restes arqueològiques d’un antic 
poblat de l’edat de bronze i de l’època medieval. Allí es contemplaran les estreles i si hi 
ha sort el fenomen astrològic de la pluja d’estrelles fugaces.


https://docs.google.com/forms/u/1/d/1dTThh3eWynj0Ih9hBPGYZ9L0rJc-4SPiS9JoD1C-DUo/viewform
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SETEMBRE 

EL SERPIS, LA NATURA I LA INDÚSTRIA DEL BAMBÚ 

L’ALQUERIA D’ASNAR 

Diumenge 5 de setembre de 2021. 
10 h. 

Enllaç inscripció

Descobreix l’Alqueria d’Asnar per la ruta del riu Serpis, es visitaran les àrees recreatives 
de la Font de la Pedra i el Terrer i l’emblemàtica fàbrica de paper Bambú.


VISITA GUIADA INTERPRETATIVA A LA RESERVA DE FAUNA 
CANYET D'ALCOI 

ALCOI 

Diumenge 12 de setembre de 2021. 
9 h. 

Enllaç inscripció 

Visita guiada interpretativa al Parc Natural Serra Mariola i la reserva de fauna de Canyet 
sobre la reintroducció del voltor comú al parc. Se centra en el coneixement de l'ecologia i 
etologia del voltor comú, l'aportació beneficiosa al medi natural i el retorn en forma 
d'equilibri de l'espai natural que aporta l'existència d'una colònia reproductiva 
consolidada en la zona, a més del plaer i satisfacció de l'observació d'exemplars, tant en 
vol com parats als penya-segats.


https://docs.google.com/forms/u/1/d/1s53knAto7jrCcXZqryA9RjWpQV_WQayuis52xWQCpfg/viewform
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vsPgIePxDjeYI2p2JEgCM95c85qr0QrKz41yx-D_6kQ/viewform
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RUTA DE LA NEU: PUJADA A LES CAVES

AGRES 

Dissabte 18 de setembre de 2021. 9 h. 

Enllaç inscripció 

La ruta senderista, de dificultat moderada, arribarà fins a algunes de les caves més 
importants del Parc Natural de la Serra de Mariola com la cava Arquejada. També es 
descobrirà l’antic ofici dels nevaters que van estar operatius fins a l’arribada de la 
revolució industrial.


https://docs.google.com/forms/u/1/d/1JY5nVDLMTBNgJ3kEjCL6qLeTwCjTBZ-SrAqoAPHwWmo/viewform
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OCTUBRE 

RUTA POÈTICA AL CAPVESPRE A ALCOLEJA

ALCOLEJA 

Dissabte 2 d’octubre de 2021. 18 h. 

Enllaç inscripció 

Ruta familiar pels carrers d’Alcoleja on es recitaran poemes, llegiran contes i llegendes 
mentre es visita aquest característic municipi.


RUTA ETNOGASTRONÒMICA 

GORGA 

Dissabte 16 d’octubre de 2021. 
10.30 h. 

Enllaç inscripció

Ruta etnogastronòmica entre Gorga i Millena. Descobreix la història que envolta aquestes 
terres a través del vi. Es visitaran els ceps i s'explicarà el procés d'elaboració, finalitzant 
la ruta amb un tast de vins al Celler Gurgu.


https://docs.google.com/forms/d/184Dc2z5fJV33H69P7tqfeYY3Yj8E4KBAVxK9brkqTu8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1s53knAto7jrCcXZqryA9RjWpQV_WQayuis52xWQCpfg/viewform
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RUTA BENIMARFULL I EL BALNEARI

BENIMARFULL 

Dissabte 23 d’octubre de 2021. 11.30 h. 

Enllaç inscripció 

Descobreix Benimarfull en una ruta cultural a través del seu patrimoni i els seus 
monuments més emblemàtics. A aquest poble destaquen les fonts d'aigües sulfuroses, 
en una de les quals es va construir un balneari que va estar en ús fins a 1940.

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1wg8FuM2xj74E9zOT8Z9zx0lbYC9pxTXPbvYNtPBlcxQ/viewform
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NOVEMBRE 

RUTA OLEOTURÍSTICA 

�

MILLENA 

Dissabte 6 de novembre de 2021. 10.30 h. 

Enllaç inscripció 

Descobreix el procés de producció, des de la recol·lecció fins que s’embotella l’oli. Es 
visitaran les oliveres mil·lenàries i l’almàssera de Millena.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduX-k_Q1ySB7to2QNN18wIe6buUhjXF2qBQP4AuYHsQe1z8g/viewform?usp=sf_link
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DESEMBRE 

PENÀGUILA I L’ARC DE SANTA LLÚCIA. EL SOLSTICI 
D’HIVERN

 

PENÀGUILA 

Dissabte 11 de desembre de 2021. 10 h. 

Enllaç inscripció 

Passeig pel nucli antic a través dels carrers on encontrarem caserons nobiliaris, visita a 
les restes de la muralla i la Torre Vernet. També es visitarà el safareig, lloc emblemàtic 
inspiració per a dues de les grans rondalles valencianes.  Es contemplarà l’Arc de Santa 
Llúcia (on es produeix una alineació solar al solstici d’hivern) i la Penya del Castell.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwAk9a5h7cq5dYnSVoSGlWwx3AZUiRfHHJAeZ9wpnU5BxxJg/viewform
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