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Aquesta etapa, enclavada al Parc 
Natural de la Serra de Mariola, 
ens permetrà conéixer els pai-
satges característics de la zona, 
com el Barranc del Cint, i pujar 
al cim del Montcabrer (1.390 m). 
Deixarem enrere la comarca de 
l’Alcoià per endinsar-nos a la co-
marca del Comtat, rodejada d’al-
tes muntanyes i pobles xicotets.

Iniciem el trajecte d’aquesta eta-
pa ascendint a la Serra de Mario-
la pel Barranc del Cint, al mu-
nicipi d’Alcoi, amb inacabables 
parets en les quals troben refugi 
moltíssims voltors. A mesura que 
remuntem el llit del riu cap a la 
capçalera, el barranc es va obrint i va donant pas a 
vessants més suaus.

A poc a poc la vegetació es fa més frondosa. Traves-
sem diversos pinars, que contrasten amb les abun-
dants plantes aromàtiques i medicinals de la Serra 
de Mariola, fins que arribem al Coll d’en Sabata, el 
tram final fins a assolir el cim.

Una vegada que arribem al cim del Montcabrer 
(1.390 m) podem gaudir d’unes bones vistes sobre 
la foia d’Alcoi: cap al sud, les muntanyes més 
pròximes, com el Benicadell, la Serrella, Aitana o 
el Carrascar; i cap al nord, les comarques de la Vall 
d’Albaida, la Ribera i els seus pobles, les muntanyes 
de la Safor i pot ser que els més espavilats 
reconeguen el Penyagolosa.

Comencem la baixada per la senda que voreja la pa-
ret del cim fins a arribar a la pista forestal que ens 
conduirà fins al Refugi Montcabrer. Alguns metres 
abans podem visitar la majestuosa Cava Gran. I ja 
a tocar del refugi, podem visitar també la Cava de 
l’Habitació.

Continuem el descens per un pinar preciós a l’om-
bra, que ens ofereix belles panoràmiques de la Va-
lleta d’Agres, fins a arribar al Santuari de la Mare 
de Déu d’Agres.

Des d’ací seguim la pista asfaltada fins que arribem 
a l’Àrea Recreativa de la Font del Molí Mató o Mont-
blanc. Des d’ací es pot accedir a Alfafara pels ca-
mins que voregen la serra.
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Als peus de la Serra de Mariola s’alça el municipi 
d’Agres, considerat com el cor del Parc: un poble 
de muntanya que sedueix pels grans atractius pai-
satgístics i arquitectònics que posseeix. 

Cal destacar, per damunt de tot, el Santuari de la 
Mare de Déu d’Agres, temple que es va alçar sobre 
la mateixa roca, als peus de les restes del castell 
àrab.

TURISME ACTIU
La condició muntanyenca dels dos municipis propi-
cia l’existència de bells paratges naturals que convi-
den al senderisme. Algunes possibilitats són la ruta 
senyalitzada PR-CV-140, que condueix fins a la Cava 
de Don Miquel, o el PR-CV-389, que ens porta a vi-
sitar la Cova de les Finestres i el Molí del Pantanet, 
a Alfafara. També es pot optar per fer la Ruta Verda 
del Parc Natural coneguda com: A l’ombra de les 
Caves.

Agres
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També tindrem l’oportunitat de visitar la microre-
serva de flora de la Teixera d’Agres, que conserva 
teixos monumentals.

Per a descansar disposem de bonics racons com la 
Font de l’Assut i les àrees recreatives de la Font del 
Molí Mató i el Convent en Agres, o la Font del Tarra-
gó a Alfafara.

GASTRONOMIA
Tenen un protagonisme especial les herbes aromà-
tiques així com el seu principal producte agrícola, 
l’oli. A tots dos municipis es pot tastar plats com la 
pericana, l’espencat, la borreta, les bajoques farci-
des (pebrots torrats farcits d’arròs) o el gaspatxo de 
la Serra de Mariola, condimentat amb pebrella.

Enfilada entre les serres d’Agullent i Mariola, 
Alfafara s’ubica entre penyes, fullatges, cas-
cades i la seua història. Aquest enclavament 
permet l’existència d’encantadors paratges 
molt propicis per a fer excursions.

Alfafara




