PROGRAMA APLEC 2022.
Del 2 al 6 de desembre de 2022.
OBJECTIUS:
•

Fomentar els valors de l’educació, el respecte, la conservació, la lluita contra el canvi
climàtic i l’estima per l’entorn.

•

Propiciar el desenvolupament econòmic dels diferents sectors de la ciutat d’Alcoi i
voltants (turisme, medi ambient, esport, comerç, hostaleria i restauració) amb la
celebració d’un esdeveniment d’entre 600 i 800 participants.

•

Difondre la història, el patrimoni, la llengua, la cultura i les tradicions de la comarca de
l’Alcoià i voltants.

•

Afavorir la coneixença dels parcs naturals de la Font Roja, Mariola i les serres de
l’interior de la muntanya alacantina.

•

Promoure l’intercanvi social, cultural i esportiu entre entitats excursionistes i les
entitats socials, cíviques i culturals de la comarca.

•

Fomentar les activitats excursionistes i culturals entre les famílies i xiquets/es

En el web de l’Aplec: www.aplecalcoi2022.org donarem la informació definitiva dels dies,
horaris, llocs dels punts d’eixida de les rutes i espais per a conferències, espectacles i
vetlades musicals i sopars.

EXCURSIONS DE MUNTANYA.
Dificultat Alta.
A1 LA SERRELLA. Recingle Alt - Pla de la Casa - La Mallà del llop (De Benasau a Famorca).
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 7:00 h.
Travessa per la Serra de la Serrella, una de les serres més espectaculars de l’interior de la
muntanya alacantina amb la pujada a tres cims la Serrella (1.359 m), el Pla de la Casa (1.379 m)
i la Mallada del Llop (1.354 m), pics emblemàtics que tenen unes excel·lents vistes sobre la Vall
de Seta i la Vall de Guadalest que s’obri a la mar Mediterrània. Guies: Centre excursionista
Alcoi.

A2 MONTCABRER. Agres - Refugi CEA – Montcabrer - Alcoi .
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 7:00 h.

Travessa des d’Alcoi a Agres pel Parc Natural de la Serra de Mariola, amb la pujada al cim més
alt de la Mariola i el tercer més alt de la província d’Alacant, el Montcabrer (1.390 m).
Gaudirem d’aquesta joia natural com és el Parc de la Serra de Mariola amb una superfície de
17.257 ha i amb més de 1.200 espècies vegetals molt valorades per la comunitat científica per
les seues propietats medicinals i aromàtiques i pels habitants dels pobles que viuen al Parc de
la Mariola. Dinarem al Refugi del Centre Excursionista situat als voltants de la cava de neu, “la
Cava Arquejada o Cava del Teix” construïda entre els segles XVII i XVIII i prop del pic del Teix
(1.264 m). Baixarem cap al poble d’Agres pel barranc de la Teixera d’Agres, on es troba la
colònia de Teixos més meridional d’Europa. Guies: Centre excursionista Alcoi.

A3 ELS PLANS.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 7:00 h.
Excursió al cim de la Serra dels Plans (1.331 m) una zona rocosa, agresta amb frondoses
carrasques, plena de sendes antigues que comunicaven Alcoi amb el port de la Vila Joiosa, com
la senda coneguda amb el nom de “La ruta del peix” del segle XIX. En la Serra dels Plans es va
assentar la primera colònia agrícola de l’Estat espanyol el 1907, per tant és una serra carregada
d’història que amaga també, en els seus abrics agrestes, les pintures rupestres de la Sarga del
període Neolític i l’assentament iber del Puig. Guies: Centre excursionista Alcoi.

A4 L’AITANA. Alcoleja – Aitana - Benifato
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 7:00 h.
Excursió emblemàtica al punt més alt de la província d’Alacant, el cim de la serra d’Aitana
(1.558 m) que forma part del sistema Bètic. Des del sostre d’Alacant gaudirem d’unes
panoràmiques esplèndides de la Mediterrània, el Puig Campana, la Serrella i la Xortà. Guies:
Centre excursionista Alcoi.

Dificultat Mitjana.
M1 IBI – ALCOI Barranc dels Molins – Menejador – Font Roja – Racó - Alcoi.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 8:00 h.
Travessa des d’Ibi a Alcoi pel Parc Natural de la Font Roja, enclavat en la comarca de l’Alcoià,
entre els termes municipals d’Alcoi i Ibi. El Parc de la Font Roja és un dels espais naturals
millors conservats del territori valencià amb un gran valor ecològic i paisatgístic, propis de
l’entorn mediterrani, amb una gran varietat botànica i faunística. Pel Barranc dels Molins,
pujarem cap al cim del Menejador (1.356 m), pel vessant nord baixarem cap al Santuari de la
Font Roja i gaudirem del bosc de caducifolis, on trobarem freixes, aurons, teixos i el carrascal
d’ombria amb exemplars centenaris d’alzines i un sotabosc format per heura, lligabosc i altres
espècies vegetals. Guies: Centre excursionista Alcoi.

M2 BENICADELL – Beniarrés – Regall – Cim Benicadell – Pou de neu – Marjaletes – Beniarrés
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 8:00 h.

Excursió al pic de la Serra del Benicadell (1.104 m) frontera natural entre les províncies de
València i Alacant, una paret muntanyosa que separa les comarques del Comtat i la Vall
d’Albaida i que configura un paisatge d’erosió càrstica produïda pels agents atomosfèrics, que
origina nombroses coves i avencs i una cresta espectacular que delectarà els més muntanyencs
amb unes vistes esplèndides sobre el Pantà de Beniarrés i el cim del Montcabrer. Guies: Centre
excursionista Alcoi.

M3 ALCOI-XIXONA (Ruta del torró).
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 7:00 h.
Travessa des d’Alcoi a Xixona per l’antic camí que unia les dos poblacions pel port de la
Carrasqueta (1.020 m) una senda empedrada d’origen medieval, utilitzada com a camí de
ramaderia i que ens portarà a Xixona on gaudirem de la visita a un obrador i de la Fira de Nadal
del Torró amb productes artesans elaborats als antics obradors d’aquesta població. Guies:
Centre excursionista Alcoi.

M4 BATOI - CASTELLAR-MOLÍ PAYÀ-BARXELL-CANALONS-RACÓ SAN BONAVENTURA.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 8:00 h.
Excursió pels voltants de la ciutat d’Alcoi dins dels Parcs Naturals de la Serra de Mariola i la
Font Roja amb la pujada al turó del Castellar, atalaia natural on es troben els restes d’un
assentament musulmà datat entre el S.X i el XII. D’ací anirem al Castell de Barxell, construcció
medieval del segle XIII per a endinsar-nos en el paratge dels Canalons-Racó de Sant
Bonaventura, que coincideix amb el tram alt del riu Polop i que és el corredor ecològic entre el
Parc Natural de la Font Roja i la Serra de Mariola. Un paratge amb un gran valor paisatgístic
amb grans formacions rocoses llaurades sobre la calcària per l’acció erosiva del riu, gorgs, salts
d’aigua, xops i salzes. Guies: Centre excursionista Alcoi.

Dificultat Baixa.
B1 ELS POBLATS IBERS. El Puig – La Serreta – El Molinar.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 8:00 h.
Excursió als dos assentaments ibers del terme d’Alcoi, el Puig i La Serreta situat a 1.052 m,
magnífica atalaia de les serres dels voltants i de la ciutat d’Alcoi. Els diferents poblats ibèrics
van constituir l’antiga regió de la Contestània, dins de la qual les comarques de l’Alcoià i el
Comtat van ser una àrea de gran importància com ho proven els valuosos testimonis de
l’arqueologia ibèrica que es conserven al Museu Arqueològic d’Alcoi. Per sendes entre
frondosos pinars, carrasques, romers, ginebres i timó accedirem al poblat del Puig i després al
de La Serreta ubicat en la mateixa cresta de la serra, descobert per l’alcoià Camilo Visedo
Moltó el 1920. Guies: Centre excursionista Alcoi.

B2 BARRANC DEL CINT - ALT PEDRERES - LA CREU - LLENÇOLS.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.

Excursió al Barranc del Cint, porta natural d’entrada al Parc de la Serra de Mariola al terme
d’Alcoi. Per l’espectacular Barranc del Cint, pujarem a l’Alt de les Pedreres (1.056 m) per a
admirar les impressionants parets d’aquest barranc i el vol dels voltors que formen part de la
colònia de voltors del Projecte Canyet de reintroducció d’aquesta espècie en les nostres
muntanyes, des de l’any 2005, amb una població de 80 exemplars de voltor comú a la Serra
Mariola. Després baixarem al tossal a 921 m d’altitud presidit per la creu i l’ermita de Sant
Cristòfol per a gaudir de les vistes de la ciutat d’Alcoi i serres dels voltants. Guies: Centre
excursionista Alcoi.

B3 FONT DE MARIOLA – COVA BOLUMINI – PORTÍN - CAVA DON MIGUEL.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.
Aquesta excursió travessa el cor del Parc Natural de la Serra de Mariola. Partirem des de l’àrea
recreativa de la Font de Mariola situada al Parc Natural, en terme de Bocairent i per pista i
senders fàcils pujarem a l’alt del Portín (1.081 m). Visitarem la Cava Don Miguel, una de les deu
caves de Mariola, magnifica construcció, testimoni de la importància de la indústria de la neu
de les nostres serres que des del segle XVI fins a principis del S.XX va suposar una font
econòmica important per als habitants d’aquestes muntanyes, i baixarem a la cova Bolumini,
preciós abric de muntanya situat al terme d’Alfafara. Guies: Centre excursionista Alcoi.

B4 VIA VERDA – PONT SET LLUNES – RACÓ SANT BONAVENTURA – FONT DEL QUINZET –
PONT FERNANDO REIG.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.
Excursió que transcorre per l’antiga via del tren Alcoi-Alacant i que travessa un bosc
mediterrani dins del Parc Natural de la Font Roja fins al Racó de Sant Bonaventura, on
gaudirem dels salts d’aigua del riu Polop i les formacions rocoses del paratge natural. Després
seguint la cursa del riu per sendes suaus gaudirem de les vistes del Pont de les Set Llunes, de la
flora de la vora del riu fins arribar a la Font del Quinzet, des de la qual accedirem a la ciutat
d’Alcoi. Guies: Centre excursionista Alcoi.

EXCURSIONS DE MUNTANYA ESPECIALS DIRIGIDES A FAMÍLIES.
F1 LA FONT ROJA-EL MENEJADOR.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.
Excursió encisadora per les pistes i senders del Parc Natural de la Font Roja. La ruta s’inicia al
Barranc de l’Infern passant pel Pla de Galers, Mirador de Pilatos, Mas de Tetuán, Cim del
Teixereta, Pou de neu el Canyó, Cava Simarro, Mirador del cim del Menejador, Mirador
Botànic, Mirador del Pla de la Mina i el Santuari de la Font Roja. El grup anirà acompanyat per
l’escriptor i gran coneixedor del Parc de la Font Roja, Jordi Raül Verdú, que delectarà els més
menuts i els majors amb les històries dels seus contes sobre els habitants del Parc de la Font
Roja, i pels tècnics del parc. Guies: Centre excursionista Alcoi.

F2 SERRA MARIOLA-BARRANC DEL CINT.
Eixida dia 3 a les 9:00 h.
Excursió circular pel Barranc del Cint, la porta natural d’entrada al Parc de la Serra de Mariola
en el terme d’Alcoi. Pel barranc gaudirem de les vistes de les seues impressionants parets, el
vol dels voltors i accedirem al Coll d’en Sabata. Des del Coll baixarem a les Fonts de Serelles i el
Xorrador, racons molt estimats pels alcoians per la propietat de les seues aigües i l’encant dels
paratges. Guies: Centre excursionista Alcoi.

F3 LA SERRETA.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.
Excursió al poblat iber de la Serreta situat a 1.052 m, magnífica atalaia de les serres dels
voltants i de la ciutat d’Alcoi. Aquest poblat ubicat en la mateixa cresta de la serra, va ser
descobert per l’alcoià Camilo Visedo Moltó el 1920 i constitueix un dels paratges més
emblemàtics de la ciutat d’Alcoi. Guies: Centre excursionista Alcoi.

F4 RACÓ DE SANT BONAVENTURA-ELS CANALONS-BARXELL-EL SALT.
Eixida dia 4 a les 9:00 h.
Excursió al tram alt del riu Polop, corredor natural entre els dos parcs naturals de la Font Roja i
de Mariola, on gaudirem dels salts d’aigua del riu Polop i les formacions rocoses del paratge
natural del Racó de Sant Bonaventura-Els Canalons i de les impressionants parets del Salt
d’aigua del riu Barxell que només està actiu quan hi ha abundants pluges però que manté la
seua bellesa i espectacularitat durant tot l’any. Guies: Centre excursionista Alcoi.

F5 BARRANC DEL CINT-LA BUITRERA-PREVENTORI.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.
Excursió al Barranc del Cint, la porta natural d’entrada al Parc de la Serra Mariola en el terme
d’Alcoi. Per l’espectacular Barranc del Cint, pujarem a la colònia de voltors del Projecte Canyet
de reintroducció d’aquesta espècie a les nostres muntanyes, des de l’any 2005, amb una
població de 80 exemplars de voltor comú a la Serra de Mariola. Després baixarem al Paratge
del Preventori, àrea forestal de pins i xops des de la qual parteixen moltes rutes del Parc
Natural de la Serra de Mariola. Guies: Centre excursionista Alcoi.

F6 AGRES-REFUGI CEA-CAVA ARQUEJADA-MOLÍ MATÓ.
Eixida dia 5 a les 8:30 h.
Excursió pel Parc de la Serra de Mariola, des del paratge del Convent del bonic i rústic poble
d’Agres. Pujarem cap al barranc de la Teixera d’Agres fins al refugi del Centre Excursionista
d’Alcoi situat als voltants de la cava de neu, “la Cava Arquejada o Cava del Teix” construïda
entre els segles XVII i XVIII i prop del pic del Teix (1.264 m). Per pistes i senders baixarem a
l’àrea recreativa de la Font del Molí Mató on es conserva un dels millors exemples valencians

de vegetació associada a deus i brolladors sobre una tosca d’extraordinàries dimensions.
Guies: Centre excursionista Alcoi.

ACTIVITAT D’ORIENTACIÓ PER A FAMÍLIES.
Activitat per a famílies i nens. Els més menuts podran participar acompanyats d’un adult o
germà major. Hi haurà dos curses, una més curta i una altra més llarga, de diferent nivell de
dificultat. Guies: Centre excursionista Alcoi. En el web de l’aplec i en les inscripcions
informaren de les dades, lloc de realització i característiques de les curses.

ACTIVITAT MARXA NÒRDICA.
La nova secció de marxa nòrdica del Centre Excursionista d’Alcoi oferirà una ruta que farà les
delícies de les persones que participen. En el web de l’aplec i en les inscripcions informaren de
les dades, lloc de realització i característiques de la marxa.

ACTIVITATS ESCALADA.
EL BARRANQUET DE FERRI.
Zona d’Escalada Esportiva on predominen les vies d’iniciació, amb equipaments actualitzats
entre 2019-2020. Dificultats des de 4a fins 8a, majoritàriament vies de 5é i 6é grau. Amb un
total de 71 vies d’escalada, amb una mitjana de 15-20 metres d’alçada. Peu de via accessible i
generalment còmode, apte per a nens (amb les precaucions pertinents), Guies: Centre
excursionista Alcoi. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 8:30 h.
Dades generals de la zona:
https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/barranquet-de-ferri.html

E2 PENYA DEL FRARE (MURO D’ALCOI).
Zona d’Escalada Esportiva i opcional, Zona d’Escalada Clàssica, predominant les vies de fins é
grau de dificultat. La zona Esportiva actualitzada a principis de 2019, vies amb una alçada
mitjana per dalt dels 30 metres. Amb un total de 25 vies d’escalada. Peu de via accessible i
generalment còmode, apte per a nens (amb les precaucions pertinents). La zona d’escalada
Clàssica té una alçada màxima de 110 metres, amb vies de caràcter clàssic semiequipat
majoritàriament, amb l’existència de vies de 3-4 llargs, completament equipades. Aquesta
Zona, compta amb un total de 66 vies d’escalada, amb cert compromís. Guies: Centre
excursionista Alcoi. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 8:00 h.
Dades Generals de la Zona:
https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/penya-del-frare.html

E3 UIXOLA PARC NATURAL SERRA MARIOLA.
Zona d’Escalada Esportiva, predominant vies de grau mitjà. Amb peu de via còmode per a
famílies, segons quin Sector. Més de 70 vies distribuïdes en 12 Sectors. Amb una alçada

mitjana de 20 metres. Zona curiosament ‘Urbana’. Guies: Centre excursionista Alcoi. Eixida
dies 3, 4 i 5 a les 8:30 h.

Dades Generals de la Zona:
https://escalaralcoiaicomtat.centrexcursionistalcoi.org/uixola.html

RUTES CULTURALS.
C1 PENÀGUILA-JARDÍ DE SANTOS-RONDALLES D’ENRIC VALOR.
Ruta cultural per l’interior de la muntanya alacantina. Anirem a Penàguila, un poble medieval
de la comarca de l’Alcoià amb un entorn natural privilegiat, amb una vegetació frondosa i
carregat d’història. El seu castell va ser pres personalment per Jaume I el Conqueridor al cabdill
Al-Azraq i va ser declarada Vila Real pel Rei d’Aragó. Aquest poble està rodejat per tres rius, el
Frainòs, el major afluent del Serpis, l’Anodrac i el Riuet. Per un passeig encisador de xiprers
anirem al Jardí de Santos, un jardí d’estil romàntic del segle XIX, situat a una antiga finca
familiar i gaudirem de sentir rondalles de l’escriptor Enric Valor i Vives, gran personatge de les
lletres valencianes del segle XX, unit a aquest poble per vincles familiars, que va ser un dels
promotors de l’estandardització i normalització del valencià amb una extensa obra de
recol·lecció i recuperació de la lexicografia valenciana. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:30 h.

C2 BOCAIRENT (PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARIOLA).
Ruta cultural a un dels pobles del Parc Natural de la Serra de Mariola, Bocairent. Un poble
medieval amb una llarga història, ha estat poblat per berebers, àrabs i cristians. És una delícia
endinsar-se pels seus carrerons, visitar les “Covetes dels moros”, el Convent-Monestir rupestre
del S. XVI excavat en la roca, la Cava de Sant Blai i el casc antic de Bocairent, declarat conjunt
historicoartístic. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.

C3 XIXONA FIRA DEL TORRÓ.
Ruta cultural al poble de Xixona. Pel port de la Carrasqueta (1.020 m), el pas natural d’Alcoi a
Alacant, accedirem al poble més dolç del món, Xixona. En aquestes dates se celebra la famosa
fira del torró de Xixona on tastarem les diferents varietats de torró elaborades als obradors
artesans. Visitarem un obrador, el museu del torró i alguns dels seus monuments històrics com
el Castell de Xixona i la Torre Grossa, entre altres. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:30 h.

C4 COCENTAINA-AGRES.
Ruta cultural a dos pobles de la comarca del Comtat, Cocentaina i Agres. Començarem la ruta a
Cocentaina, capital de la comarca, on visitarem el Palau Comtal, edifici d’estil
goticorenaixentista, construït sobre un antic edifici musulmà del S.XII pel primer senyor feudal
de la vila, Roger de Llúria, a la segona meitat del S.XII. Destaca la capella de Sant Antoni Abad,
la Sala Daurada, la torre del Paraigües i la Sala d’Ambaixadors. Visitarem l’antic barri musulmà
del Raval i altres edificis històrics d’interés. Continuarem la ruta cap a un dels pobles més
muntanyencs del nord del Parc natural de la Serra de Mariola, Agres. Un poble amb encant on
destaquen els seus carrers empinats, les seues fonts, l’àrea recreativa del Molí Mató i el

Santuari de la Mare de Déu del Castell, un antic convent franciscà ubicat en un lloc encisador
rodejat de frondosos arbres i senders que condueixen a la “Cava gran” del S. XVII ubicada a
més de 1000 m d’altitud. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.

C5 L’ORXA RUTA GEOLÒGICA.
Passejada per la població de l’Orxa a la comarca del Comtat. Iniciarem el passeig a l’estació de
l’Orxa sota les runes del castell templer de Perputxent, per l’antiga via del tren conegut com el
“tren dels anglesos” que anava d’Alcoi a Gandia. Aquesta via transcorre pel marge esquerre del
riu Serpis. El riu més cabalós d’Alacant, entre congostos i una vegetació de ribera molt
frondosa. De la mà d’una especialista coneixerem el valor geològic, històric i paisatgístic
d’aquesta zona. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 9:00 h.

VISITES GUIADES.
V1 LES COLÒNIES DELS PLANS.
Visita cultural a la primera Colònia agrícola d’Espanya construïda en 1907 a la Serra dels Plans
amb unes vistes esplèndides sobre la Vall de la Canal. Una passejada per boscos de frondoses
carrasques i antigues sendes, actualment no transitades i semiocultes per la vegetació agrest
de la zona, que ens aproparan a les cases dels colons que van viure en unes condicions molt
dures i que formen part de la història de les nostres serres. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 10:00 h.

V2 SANTUARI DEL PARC NATURAL DE LA FONT ROJA.
Visita al Centre de visitants i al Santuari de la Mare de Déu dels Lliris en el cor del Parc Natural
de la Font Roja enclavat a la comarca de l’Alcoià, entre els termes municipals d’Alcoi i Ibi. El
Parc Natural de la Font Roja és un dels espais naturals millor conservats del territori valencià
amb 2.298 ha d’àrea protegida, amb l’alt de Sant Antoni, el carrascar de la Font Roja, la
Teixereta i el cim del Menejador amb 1.356 m d’alçària, la cota més elevada del parc. En la
zona del santuari podrem admirar el bosc d’alzines, aurons, fleixos i roures valencians. La gran
riquesa del parc la donen els diferents paisatges vegetals del parc, el bosc de caducifolis, el
carrascar d’ombria, el matollar de solana, la vegetació rupícola, de runams, els pinars i els
cultius, així com la fauna característica de cada hàbitat. Eixida dies 3, 4 i 5 a les 10:00 h.

V3 LA SARGA PINTURES RUPESTRES.
Visita al jaciment d’art rupestre Postpaleolític de la Sarga al terme d’Alcoi. En els seus abrics
gaudirem de les pintures d’estil Macroesquemàtic, Llevantí i Esquemàtic. El 1998 la Sarga va
ser inclosa en la llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO dins de l’Art Rupestre de l’Arc
Mediterrani de la Península Ibèrica. A més, els abrics i el seu entorn de protecció estan
declarats Bé d’Interés Cultural. Eixida dies 3, 4 i 5a les 10:00 h.

V4 RUTA OVIDI MONTLLOR.
El 2020 commemorarem el 25é aniversari de la mort de l’artista polifacètic Ovidi Montllor tan
estimat pels alcoians. Realitzarem una visita guiada de la mà de Jordi Tormo, geògraf de
formació, tècnic de promoció econòmica i escriptor i biògraf d’Ovidi Montllor, Antoni Miró i
Isabel-Clara Simó, per la ciutat d’Alcoi i els llocs que tenen un vincle amb la vida de l’Ovidi.
Eixida dia 3 a les 10:00 h. Punt eixida centre ciutat.

V5 RUTA ARTÍSTICA DEL CEMENTERI D’ALCOI.
Dins de la Ruta Europea del Modernisme visitarem el cementeri d’Alcoi, guardonat com un
dels cementeris més monumentals de tota Espanya, amb un gran valor artístic dins del
Modernisme i lligat a la importància que va tindre la Revolució Industrial a la ciutat d’Alcoi.
Eixida dies 3, 4 i 5 a les 10:00

V6 RUTA JÚLIA D’ISABEL-CLARA SIMÓ.
Ruta literària sobre “Júlia” la novel.la d’Isabel-Clara Simó que tracta sobre la vida d’una dona
obrera de finals del segle XIX ambientada en els esdeveniments de la Revolució del Petroli. La
ruta travessa els carrers i els indrets més emblemàtics recreats en la novel.la d’Isabel-Clara
Simó. Eixida dies 3, 4 i 5. 10:00 h. Punt eixida centre ciutat.

V7 DESCOBREIX ALCOI EN TEMPS DE GUERRA.
Visita guiada que ens porta a descobrir Alcoi en temps de la Guerra Civil: els llocs, els
personatges i la seua història. Anirem al Refugi de Cervantes, l’únic visitable de tots els refugis
que hi ha a la ciutat, que conté una exposició sobre la Guerra Civil. Eixida dies 3, 4 i 5 a les
15:00 h. Punt eixida centre ciutat.

V8 RUTA DEL MODERNISME.
La ciutat d’Alcoi està inclosa dins de la Ruta Europea del Modernisme. Descobrirem els llocs i
edificis més emblemàtics de la ciutat construïts en un context de gran desenvolupament
industrial, econòmic i urbà. Visitarem l’interior i l’exterior dels edificis més emblemàtics com
el Círculo Industrial, la Casa del Pavo, la Casa Laporta i la Casa d’Escaló, entre altres. Eixida dies
3, 4 i 5 a les 15: 00 h. Punt eixida centre ciutat.

V9 RUTA ELS LLUITADORS, ALCOI INDUSTRIAL I MODERNISTA.
Ruta literària a partir de la novel·la Els lluitadors de Francesc Gisbert que recorre els principals
escenaris de l’Alcoi Industrial i Modernista: el Refugi de Cervantes, el carrer Joan Cantó i el
Conservatori, el CADA, el Palau Albors, la fàbrica El Bambú, la plaça de Ferrándiz i Carbonell,
Sant Nicolau i Sant Nicolauet. Eixida dia 5 a les 16:00 h. Punt eixida centre ciutat.

CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS.
L’any 2020 va estar marcat pel 25 aniversari de la mort del polifacètic artista Ovidi Montllor i la
mort recent de l’escriptora Isabel Clara Simó. Per això hem volgut incloure en aquest apartat,
xarrades i visites guiades sobre els nostres dos estimats alcoians. Les xarrades, tallers i
exposicions es realitzaran en els espais de l’Àgora i la Casa de la Cultura.
1) Xarrada “Els Parcs naturals de la Font Roja i Serra de Mariola”. Tècnics del Parc.
2) Xarrada i presentació de la biografia d’Isabel-Clara Simó a càrrec de l’escriptor i
biògraf Jordi Tormo. Actuació del cantautor Andreu Valor després de la xarrada.
3) Xarrada “Patrimoni Industrial i Urbà d’Alcoi” Jorge Domènech.
4) Xarrada “Aniversari Joan Fuster”.
5) Xarrada “Construcció en pedra seca”. Tècnica mil·lenària declarada Patrimoni Cultural
immaterial de la Humanitat. Per Jordi Borrell.
6) Xarrada “Història de l’excursionisme d’Alcoi i comarques”. A càrrec de Juan Javier
Gisbert (Soci del CAEHA, Centre Alcoià d’estudis Històrics i Arqueològics).
Altres xarrades pendents de confirmació.
Exposició dels cartells dels Aplecs Excursionistes dels Països Catalans d’anteriors edicions.
Altres exposicions.
Vídeo fotografies projector.
Assemblea Entitats Excursionistes.

TALLERS INFANTILS.
Contacontes infantil. Bruixa Xocolata.
Taller Natura. Temàtica: Reciclatge i lluita pel canvi climàtic. Un taller destinat a xiquets i
xiquetes perquè prenguin consciència de la necessitat de canviar els nostres hàbits, alhora que
aprenen a estimar l’entorn natural.

ESPECTACLES.
TEATRE POPULAR DE TITELLES, EL BETLEM DE TIRISITI.
És un teatre de titelles, declarat Bé d’Interés Cultural que es realitza des del segle XIX i
barreja elements tradicionals del Nadal i les festes de Moros i Cristians amb un to satíric i
costumista. Funcions concertades amb la Dependent.
ESPECTACLE D’HUMOR AMB XAVI CASTILLO.
Actor alcoià de la companyia de teatre Pot de Plom que realitza monòlegs amb una
crítica sobre la realitat política i cultural d’actualitat.
DANSES TRADICIONALS D’ALCOI. NANOS I GEGANTS.
A càrrec dels grups de danses d’Alcoi. Grup de danses San Jordi i Grup de danses El
Carrascal.

MUIXERANGA. És el nom que rep un conjunt de danses i torres humanes originàries del País
Valencià i que es preserven a Algemesí (Ribera Alta), amb el reconeixement de Patrimoni
Immaterial de la Humanitat. A càrrec de la Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentàina i la colla
de dolçainers “Mal passet” de Cocentàina.

VETLADES MUSICALS ALS SOPARS I ACTES OFICIALS DE L’APLEC.
Acte de benvinguda. Entitats musicals d’Alcoi. Colles dolçainers. Grup danses.
Banda de swing i jazz. Amenització musical.
Xaranga “Los Mutxos” Amenització musical
Grups rock valencià (Júlia, Verd Cel). Actuació musical.
Tres fan ball. Amenització musical.
Acte de cloenda. Dolçainers cercavila i Nanos i gegants.
Plantada de l’arbre i col·locació de la placa commemorativa.
Altres espectacles pendents de confirmació.

