CENTRE EXCURSIONISTA D’ONTINYENT
http://ceontinyent.blogspot.com.es/
ceontinyent@gmail.com
tel. 606 515 619,

c/ de l’Escalinata nº 1

divendres de 19:30 a 21:00 h

Cicle d’excursions: MERAVELLES DE DIÀNIA, HOMENATGE A JOAN PELLICER

Seguim amb el cicle d’excursions rere el mestratge del gran etnobotànic Joan Pellicer, enamorat de les
comarques centrals valencianes. En esta segona edició, recorrerem el camí de l’Estret de les Aigües, a través
del qual durant milers d’anys han transitat persones i mercaderies entre la vall d’Albaida i la Costera. En
autobús anirem a la presa del pantà de Bellús, des de la qual ens endinsarem en un paratge fluvial de gran
bellesa, on trobaren aixopluc els primers pobladors neandertals en abrics i coves com la de la Petxina i la cova
Negra, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Igual d’interessant resulta el canal musulmà de la
font de Bellús, amb els seus respiralls i l’aqüeducte dels arquets d’Alboi. Durant el recorregut, el botànic
Antoni Conca, ens il·lustrarà sobre la flora que tant captivava a Joan Pellicer. Finalment farem cap a la ciutat
històrica de Xàtiva, des d’on prendrem el tren que ens retornarà a Ontinyent.








DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Modalitat: senderisme.
Dificultat: baixa (apta per a tots els públics).
Recorregut: 13,5 km
Desnivell acumulat: 190 m.
Durada: matí
És necessari portar: esmorzar, calcer de
muntanya, aigua suficient i equipament adequat
per a un matí de juny.

el en cotxe a les 8:30 des del pàrquing
HORA Amb
D’EIXIDA:
suport
de: el C.S. de Sant Josep.
habitual d’enfront
DIFICULTAT: baixa.

D’acord a la normativa vigent, no es permetrà la
participació de cap persona que no dispose d’una
Detalls
el divendres
a partir de les 19:30 a la seu del
assegurança
d’accidents.
RECORREGUT: 11,5 km.

CEO.






Hora d’eixida: 8:15 h.
Hora d’arribada a Ontinyent: 14:10 h.
Lloc d’eixida i tornada dels excursionistes:
ESTACIÓ DE RENFE D’ONTINYENT
PREU: socis: 3 €
no socis: 5€ (inclou assegurança
puntual d’accidents)

Places limitades per ordre d’inscripció fins
completar autobús.
Les reserves es faran efectives abonant l’import
al local del C.E.O. els divendres de 20:00 a
21:00 h.
També es poden fer cridant al telèfon del CEO:
606 515 619

