
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Pic Font de Cabres (La Vilavella) el dia 

5 de novembre de 2017.  

La Vilavella és un municipi que per raons històriques, queda envoltat en la seua totalitat pel terme de 

Nules. Ambdues localitats són dos de les portes d’entrada al Parc Natural de la Serra d’Espadà que alberga 

un dels tresors més valuosos de la Comunitat Valenciana: el bosc de sureres, també conegut com la Selva de la 

Mediterrània. 

Al llarg d’esta ruta, on combinarem el GR-36 i el sender local dels Puntals, visitarem algunes de les fites 

naturals i culturals més importants de la zona, com ara el Castell de la Vilavella, el Pic Font de Cabres també 

conegut com el Puntal de Nules, les sureres, el pic la Creu de Ferro i la muntanya de Santa Bàrbara amb les 

trinxeres de la Guerra Civil. 

OBSERVACIONS: Hi haurà la possibilitat de vàries alternatives. Dinarem al poble. Per la vesprada farem 

una curta visita al recinte emmurallat de Mascarell (Nules), l’únic d’aquestes característiques a tot el nostre 

territori, on es celebra cada any una multitudinària fira medieval.     

Itinerari: La Vilavella, Castell, Fonteta d’Oliver, Coll del Bledar, Pic Font de Cabres, Pic la Creu de Ferro, 
Muntanya de Santa Bàrbara, La Vilavella.   
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8’00 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 3 de novembre.  
Per a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats.  
La reserva cal fer-la al telèfon: 690 027 459 (Maite)  
Cal dur, l’esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
                                           www.xafant-talons.org  

 

Dades del sender: 
 
Longitud: 11 quilòmetres. 
Duració: 3,30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 600m. / negatiu 600 m. 

 

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

