FITXA D’ACTIVITAT

11 i 12 MARÇ 2017

EXCURSIÓ CICLISTA: VIES VERDES D’ALCOI
DATA ACTIVITAT

Cap de setmana, 11 i 12 de març.

LLOC I HORA CS

7:00 h, Jardí de l’Auditori (Autobús)

CLASSIFICACIÓ

★★★

EQUIPAMENT

Bicicleta BTT, casc, material per reparar punxades, frontal,
esmorzar i dinar pels dos dies.

RECORREGUT

Lineal.

TERRENY

Vies Verdes.

EXPERIÈNCIA

Cal estar ben preparat.

ENCARREGATS

Gemma Centelles, Quique Royo i Pepe Valverde.

(Exigent).

La ciutat d'Alcoi, situada a les comarques centrals i capital de l'Alcoià va ser al segle XIX pionera en la Revolució Industrial al País Valencià. Ja en el
segle XX a les indústries tèxtil, paperera i metal·lúrgica es va unir l'alimentària (dolços, licors, olives farcides) i més avant la perfumera. El ferrocarril es
una consequència i una eina fonamental en aquest fenòmen industrial. Actualment funciona la línia Alcoi-Xàtiva-València. Antigament també tenia enllaços de ferrocarril amb Gandia i una altra línia que mai va funcionar per unir-se amb Alacant i Madrid. Al llarg de les últimes dècades, l'economia d'Alcoi
s'ha anat diversificant vers el sector serveis i el turisme d'interior. El ferrocarril, tant en funcionament, com les antigues línies transformades en vies verdes segueix sent doncs, un element molt important.

11 dissabte

★ ★ ★ (Exigent)
AGOST - ALCOI
Es tracta de recòrrer les vies verdes del Maigmò i d'Alcoi-La Canal, des del poble d'Agost fins la
ciutat d'Alcoi on dormirem. Passarem pels pobles de Castalla i Ibi i per gran quantitat de magnífiques
infraestructures ferroviaries que mai van arribar a utilitzar-se. Encara que el desnivell acumulat és
important, aquest es va guanyant molt suaument.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
€
TEMPS EFECTIU
€

70 km
800 m
230 m
6:00 h

Eixirem de l'estació de tren d'Agost (baixador) i una vegada finalitzada la part acondicionada de la via
verda del Maigmò seguirem per l'antiga plataforma del tren quan siga possible o per camins adjacents
fins Castalla. La tornarem a trobar i perdre fins Ibi, d'ací continuarem per incorporar-nos a la via de
servei de l'autovia que ens durà a la via verda que baixa a Alcoi, passant per túnels i viaductes de gran
envergadura. Des de l'estació seguirem pels carrers de la ciutat fins el nostre hostal.
Track i descripció de la ruta: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5809445
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12 diumenge

★ ★ ★ (Exigent)
ALCOI - VILALLONGA.
El recorregut del Trenet dels Anglesos (que anava fins Gandia) ens portarà des d'Alcoi fins Vilallonga. Passarem per Muro, Gaianes i Beniarrés. Via verda del Serpis.
Eixirem pedalant des d'Alcoi fins les veïnes Cocentaina i Muro, seguirem per carretera superant
algunes rampes fins arribar a Gaianes i continuarem pels peus del Benicadell. En passar Beniarrés
començarà la part més bonica de la via, passarem per l'estació de l'Orxa i per la font de la Repimala
fins arribar a Vilallonga. Atravesarem diversos túnels però cap pont ja que al ser de ferro els van
desmantellar al contrari que en la via del dia anterior, que eren de pedra.
Vídeo de la Vía Verda del Serpis: https://www.youtube.com/watch?v=m-FDGo6-mSI
Viatge amb autobús amb transport especial per a les bicicletes.
Allotjament a mitja pensió en hostal amb habitacions dobles a Alcoi.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

50 km
0m
500m
4:00 h

Si algú te ganes de vindre i no vol anar en bicicleta, pot fer caminant part del recorregut
descrit. El primer día per la via verda d'Alcoi-la Canal (uns 10 km), el segón dia entre l'Orxa i
Vilallonga uns 16 km.
També pot visitar la ciutat o la Font Roja depenent del temps.

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS DEL CEC: 90€.
Inclou el transport en autobús, mitja pensió a Alcoi en habitacions dobles i les despeses d’organització.
Als anteriors preus cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addicional de 4 euros per persona.

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 03 de març.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cognom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:

La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
Bankia: IBAN ES11 2038 9939 9660 0061 3157
divendres de 19 a 21 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
DNI, i si és la primera vegada, adjuntant fotocopia de la llicència federativa
ABONANT-HO en la seu del CEC.
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

