El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Integral de la Font Roja (Alcoi) el dia
19 de novembre de 2017.
El Parc Natural de la Font Roja, es troba enclavat en la comarca de l'Alcoià, entre els termes municipals
d'Alcoi i Ibi, i representa un dels espais naturals millor conservats del territori valencià. Les seues 2.298 ha.
d'àrea protegida, comprén l'alineació muntanyosa de l'alt de Sant Antoni, el carrascar de la Font Roja i la
Teixereta. El cim del Menejador, amb 1.356 m d'altura és la cota més elevada del parc i de la comarca.
La conservació de l'espai protegit suposa la preservació d'un conjunt de valors ecològics i paisatgístics
propis de l'entorn mediterrani, amb una variada representació botànica i faunística. L'ús tradicional de la
muntanya també mostra la seua empremta en el llegat cultural de la zona, amb la construcció de les
carboneres, els forns de calç i sobretot les caves o pous de neu.
OBSERVACIONS: En aquesta època la Font Roja es vesteix de colors tardorencs. Abans de començar la
ruta visitarem el centre d’interpretació del parc natural. La ruta permet moltes alternatives, amb la qual cosa es
pot adaptar a les necessitats de cadascú. En acabar es pot dinar al restaurant de la Font Roja.
Itinerari: Font Roja, Barranc de l’Infern, Pla dels Galers, Mirador de Pilatos, Mas de Tetuán, Alt de la
Teixereta, El Menejador, Sima Simarro, Pou del Nouer, Pla de la Mina, Font Roja.
Dades del sender:
Longitud: 13 quilòmetres.
Duració: 4 h aproximadament.
Dificultat: Baixa/Mitjana.
Desnivell: acumulat positiu 600m. / negatiu 600 m.
L’eixida es farà a les 8’00 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 17 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

