
ALCOIALCOI
Alcoi és una ciutat amb un entorn natural incomparable, envoltada de dos Parcs Naturals, el de la Font Roja i el de la Serra de Mariola.

El seu patrimoni medieval i modernista, en companyia dels emblemàtics ponts, ens presenten com una ciutat amb una llarga tradiciò industrial, única i peculiar 
en història, amb els seus valors i recursos, on disfrutar de les seues festes i d'una gastronomia basada en productes de la terra.

Les arquitectures modernistes de la classe burgesa alcoiana del segle XIX i principis del XX, com la Casa del Pavo, el Círculo Industrial o el Conservatori de 
Música i Dansa, van meréixer la inclusió en la Ruta Europea del Modernisme.

De la mateixa manera, el cementeri d'Alcoi, inclòs en la Ruta Europea de Cementeris Significatius és un autèntic espai de representació social que recomanem 
que visite a més dels seus:

• . Antiga Casa de la Villa (segle XVI), declarat Monument d'Interés Artístic Nacional.
• MAF. Museu Alcoià de la Festa.
• MUBOMA. Museu Provincial de Bombers.
• Expo-Museu de la Ciutat “EXPLORA”.
• Refugi de Cervantes. Refugi de la Guerra Civil Espanyola (1938).
• Expo-Museu de l'Oliva Farcida “El Serpis”.

Pintures rupestres de La Sarga, declarades Patrimoni de la Humanitat.

• Parc Natural de la Font Roja, marc natural poblat de carrasques i pins.
• Via Verda i multitud de senders de petit i gran recorregut on practicar esport d'aventura, rutes a cavall i en dromedari, rutas amb bicicleta o visites guiades,...

• Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi, declarades d'Interés Turístic Internacional (21-24 d'abril, per confirmar).
• Cavalcada dels Reis Mags, declarada d'Interés Turístic Nacional (5 de gener).
• Betlem de Tirisiti. Bé Immaterial d'Interés Cultural (desembre-gener).
• Romeria de la Mare de Déu del Llíris a la Font Roja, declarada d'Interés Turístic Provincial (tercer diumenge de setembre).

Museus:

Natura:

Festes:

Museu Arqueològic “Camil Visedo”

Plaça d'Espanya, 14 - Tel: 965537155
alcoi@serramariola.orgAGRESAGRES

Monuments:

Espais de protecció arqueològica:

Altres espais:

• Convent i Santuari de la Mare de Déu d’Agres. És un dels llocs més emblemàtics i més visitat d'Agres i possiblement de tota la comarca. L'afluència de 
gent a aquest entorn es compta per milers setmanalment, tant per la seua importància religiosa com pel seu entorn natural. Té retaules fets de taulellets del 
segle XVIII amb gran valor històric i patrimonial.

• Castell d'Agres (situat sobre el Convent) D'època medieval.
• Torre Talaia: és una antiga torre de tàpia, erigida sobre un talús, des d'on es tenen unes vistes fantàstiques de la Vall d'Agres.
• La Cava Gran: situada a 1.220 m sobre el nivell del mar, aquesta edificació té un gran valor, per la seua tipologia i possibilitats de conservació.
• La Cava de l'Habitació: està situada en la cresta de la Serra de Mariola i propera al cim del Comptador, a 1200 metres d'altura.
• La Caveta del Buitre: situada en un petit coll a l’oest de la Cava Gran, es troba en molt bon estat de conservació i és fàcilment visitable.
• Església Parroquial de Sant Miquel.

• La Cova Alta.
• Poblat Iber de La Mola: promontori rocós situat a l'est del municipi, en el qual es troba un assentament arqueològic de l'època del Bronze, del qual 

procedeixen importants troballes.
• La Cova de l'Àliga, la Cova del Moro i la Cova del Pilars.

• Cava del Teix (en ruïnes) i gran quantitat de caves i congestes (‘ventisqueros’).
• Paratge natural de La Font del Molí Mató i Paratge Natural del Convent.
• 17 fonts naturals en el municipi i voltants.

Carrer Major s/n - Tel: 965510001
agres@serramariola.org

BANYERES DE MARIOLABANYERES DE MARIOLA
Monuments:

Museus:

• Castell: construït entre els segles XII-XIII, s'alça a 830 metres. Horari: dissabtes, diumenges i festius d'11.30 a 13.30 i de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre 
vesprades de 18 a 20h (agost obert de dimarts a diumenge).

• Església de Santa Maria: d'estil barroc (1734) 
• Ermita de Santa Maria Magdalena; patrona de la població, d'estil gòtic rural, amb data de construcció desconeguda.
• Ermita del Sant Crist: d'estil neogòtic, la construcció actual data de principis del segle XX
• Ermita de Sant Jordi: patró de la població, d'estil neogòtic.
• Torre de la Font Bona: torre edificada a principis del s. XVI. Horari: de divendres a diumenge de 19.00 a 20.00 h (juliol i agost tancat de vesprada)
• Monument a Sant Jordi: construït per commemorar el lloc on es trobava l'antiga ermita del Conjurador.
• Partidor: edifici que distribueix les aigües de reg entre Beneixama, Bocairent i Banyeres.
• Molí l'Ombria: primer molí edificat en el curs del riu Vinalopó
• Molí Sol: també conegut com molí blanc i negre, pel paper de fumar que fabricaven. 
• Molí Pont: originalment dedicat a molí fariner i després de paper. 
• Molí Fariner de Daniel Vilanova: antic molí fariner que conserva tota la maquinària. 

• Museu Valencià del Paper: situat al Parc de Vil·la Rosario. Mostra la història i tradició paperera, destaca l'exposició del concurs de vestits de paper.  Horari: 
dimecres i dijous de 13.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h i de divendres a diumenge de 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. (juliol i agost tancat de vesprada)

• Museu de l'Espardenya: ens mostra l'ofici que va tindre la seua màxima expansió a principis del s.XX. Horari: dimecres i dijous d'11.00 a 13.00 h i de 16.00 a 
17.00 h i de divendres a diumenge de 10.00 a 12.00 h i de 16.00 a 17.00 h. (juliol i agost tancat de vesprada)

• Museu Arqueològic (Torre Font Bona): amb fons que daten des del Paleolític fins a l'edat moderna. Horari: igual que la Torre Font Bona. (juliol i agost tancat 
de vesprada)

• Museu Fester (Castell): ens explica les festes de moros i cristians en honor a Sant Jordi i els elements que la integren. Horari: igual que el castell 

Parc de Vil·la Rosario, s/n - Tel: 965567453
banyeresdemariola@serramariola.org

ALFAFARAALFAFARA
Alfafara pertany a la comarca del Comtat, enclavada als peus de la Serra de Mariola. Encerclada pel pic del Portín (1081 m) i la Solana (642 m) sobre el nivell del 
mar. El seu terreny és irregular amb zones planes dedicades al cultiu de secà: oliveres alfafarenques, cereals, ametllers i fruiters i amb vegetació de muntanya 
abundant i espessa com els pins, savines i coscolles. Disposa d'una gran varietat d'herbes medicinals: pebrella, sàlvia, espígol, timó, rabet de gat, 
camamil·la… Al seu terme podem trobar més de 85 fonts.

• La Font de Carbonell
• Les Coves de les Finestres
• El Molí Rupestre del Pantanet
• L'àrea recreativa de la Font del Tarragó
• La Cova de la Font
• La Font del Sagristà
• La Cava del Portín
• La Cava de D. Miguel
• La Cova del Bolumini
• El Cabeço de Serrelles
• La Necròpolis del Mas del Pou

El poble disposa de restaurants, bars, així com amb un alberg municipal i cases rurals. Altres serveis que s'ofereixen al visitant són la piscina i les instal·lacions 
esportives. També podreu trobar àrees recreatives, com la Font del Tarragó I l'Assut.

• Festes Patronals: Diví Salvador, Divina Aurora i Sant Roc, els dies 5, 6, 7 i 8 d'agost.
• Santa Cecília, el 22 de novembre.
• Festa dels Reis (l'ambaixador i la cavalcada)
• Sant Antoni Abat, al mes de gener.
• Mare de Déu de la Llum, al mes de maig.

Paratges de fàcil accés per fer excursions:

Serveis:

Festes:

MUROMURO
La localitat de Muro és situa al nord de la província d'Alacant a una altitud de 399 metres i la seua comunicació amb les capitals de província és excel·lent, a 
través de l’A7. El seu terme municipal és de 31 Km2, al qual se li afigen les pedanies de Setla de Nunyes, Turballos, Benàmer i l’Alquerieta Jordà.

• Ermita de Sant Antoni (segle XVII), dedicada a Sant Antoni Abat i Sant Antoni de Pàdua.
• Ermita de la Mare de Déu dels Desemparats, dedicada a la patrona, que s'honra en les Festes de Moros i Cristians.
• Església Sant Joan Baptista, de grans dimensions, a  l'interior es conserva l'altar tallat  en fusta i pintures de Miguel Parra. Es pot visitar en horari de culte.
• Palau de la Senyoria, d'estil renaixentista amb balcons de ceràmica valenciana.
• Monument del Tio Pep, cançó popular que s'ha materialitzat en un grup escultòric.
• Arxiu Municipal, de nova construcció on es realitzen nombroses exposicions, actes culturals, conferències....
• Castell, seu de la Junta de Festes. Es pot visitar una exposició permanent de vestits festers i als baixos s'ubica la Tourist Info.

• Parc el Batà, zona recreativa i jardí més emblemàtic del nostre poble.
• Turballos, pedania amb aspectes singulars de l'àmbit rural. D'obligada visita.
• Font de Sant Roc, la font més important del poble que data de 1707.
• Zona recreativa Font del Baladre
• Col·lecció Museogràfica Municipal l'Almàssera - Museu  Viu de l'Oli (finals del segle XIX), i es mostra com s'elaborava i s'obtenia l'oli.

• Senders Pr-V 56, Pr-V 277, Pr-V 184 i Senda de les pedanies-Ruta Ecològica.

• Fireta de Sant Antoni, cap de setmana posterior al 17 de gener. Artesania i comerç, acompanyats per diversos actes culturals i la dansada típica.
• Carnestoltes, cap de setmana anterior a l'inici de Quaresma. Un dels més anomenats de la Comunitat Valenciana.
• Moros i Cristians, se celebren el segon cap de setmana de maig en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.
• Festa del Llibre 
• Danses de Palacio, al mes de juny.
• Festa del 9 d'Octubre

Monuments:

Altres llocs destacables:

Senders:

Festes:

Plaça del Matzem,s/n  - Tel: 965532071
muro@serramariola.orgBOCAIRENTBOCAIRENT

Barri Medieval: conjunt historicoartístic:
La visita al nucli antic, declarat Bé d'Interés Cultural, és imprescindible. Amb un peculiar traçat de carrers al més pur estil àrab.

Plaça de l'Ajuntament, 2 - Tel: 962905062
bocairent@serramariola.org

SERRA DE MARIOLASERRA DE MARIOLA
www.serramariola.org
info@serramariola.org

LA SERRA DE MARIOLA

La Serra de Mariola va ser declarada parc natural el 8 
de gener de 2002. Amb una extensió de 16.000 
hectàrees, situades entre les comarques de la Vall 
d'Albaida, l'Alcoià i el Comtat, s'inclou dins els 
municipis d'Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de 
Mariola, Bocairent, Cocentaina i Muro. 
Destaca per les abundants fonts, els nombrosos 
masos i una gran xarxa de camins, que evidencien la 

intensa activitat d'aprofitament dels recursos 
naturals duta a terme pels seus antics pobladors: 
nevaters, pastors, llenyaters, etc.
Un dels signes d'identitat més important del parc són 
les caves, en explotació entre els segles XVI-XX: 
construccions per a l'emmagatzematge de la neu. 
Altres elements constructius destacats són els 
diversos masos, castells i ermites que trobarem.

El seu paisatge vegetal, amb més de 1.400 varietats 
de plantes, és un magnífic exponent de biodiversitat 
d'espècies amb propietats aromàtiques i medicinals: 
sàlvia, camamilla, timó, rabet de gat, perico, te de 
roca... 
Moltes d'aquestes herbes formen part de l'elaboració 
de begudes (herbero...), com a condiment culinari, 
com a remei d'infinitat d'afeccions, en l'elaboració de 
perfums... La major part de la serra està coberta de 
pins i matoll amb petorreres, argelagues, estepes, 
carrasques, teixeres...

La fauna la formen amfibis, rèptils, aus (pinsà, 
perdiu, gafarró... rapinyaires diürnes com l'àguila 
reial, el falcó pelegrí o l'astor; i nocturnes, com el duc, 
el gamarús, l'òliba...) i mamífers (porc senglar, conill, 
gat salvatge, fagina, mostela, geneta, teixó, 
rabosa...).
Cal esmentar també el riu Vinalopó, que naix a 
Bocairent, i el pic del Montcabrer, que és el cim més 
alt del parc amb 1.390 m. 

Universitat Politècnica de València
Campus d'Alcoi
Tel: 96 652 84 00
www.alcoi.upv.es
info@epsa.upv.es 

Màsters universitaris:
•Enginyeria Tèxtil
•Enginyeria d'Organització i Logística
•Enginyeria, Processat i Caracterització de Materials
•Direcció d'Empreses (MBA)

Graus universitaris:
•Enginyeria Elèctrica
•Enginyeria Mecànica
•Enginyeria Química
•Enginyeria Informàtica
•Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
•Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

Festes:
• Festes majors en honor a la Mare de Déu d'Agres, dies 1, 6, 7, 8 i 9 de setembre.
• Representació de l'aparició de la Mare de Déu del Castell.
• Romeries en honor a la Mare de Déu d'Agres, tots els diumenges de setembre.
• Les Festes en honor a Sant Miquel, l'últim cap de setmana de setembre.
• Festes del pi o de les 40 hores, basades en una tradició medieval.
• Representació de l’Aparició de la Mare de Déu del Castell, darrer divendres i dissabte d’agost cada any.

 Rutes:
• Ruta de les Fonts (al nucli urbà)
• Ruta verda a l’ombra de les Caves: PR-CV-27 - Agres-Cava Gran-Agres
• Senders PR-CV-103 – Agres-La Cova Alta; PR-CV-104 - Agres-La Cava 

Don Miguel.

Rutes senderistes:
• Ruta dels Molins: itinerari didàctic que ens 

permetrà conéixer la flora i fauna de la zona, així 
com la història dels molins

• Molí l'Ombria: Àrea recreativa 
• Via Verda del Xitxarra: recorregut de l'antic 

tren Xitxarra.
• Senders: PR.CV- 4, PR.CV -313 i PR.CV.35.

Festes:
• Festes Patronals de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi, del 22 al 25 d'abril. D'Interés Turístic 

Nacional.
• Festes en honor a la Patrona Santa Maria Magdalena, durant el mes de juliol.
• Llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa. Se celebra cada tres anys. Hi participen més de 200 

persones.
• Festa de la Relíquia de Sant Jordi, primer cap de setmana de setembre. Entrada i Processó.
• Festivitat de Santa Llúcia, cap de setmana més proper al 13 de desembre. Tradició del sector paperer.

Tel. (Ajuntament): 965510082
alfafara@serramariola.org

Formem persones, formem professionals
La UPV Alcoi us desitja una feliç 
estada a la Serra de Mariola.

Dm. a dv. 10.30-11.45 h. Ds. i dg.: 12.00-14.00 h.

Monuments:
• Covetes dels Moros: coves artificials amb orificis en forma de finestra, situades en una paret vertical de roca. 

Estiu: dl. a dg. 11.00-14.00 h i 16.30-19.00 h. Hivern: dm. a dv. 11.00-14.00 h; ds. i dg.: 11.00-14.00 h i 16.00-18.00 h.
• Cava de Sant Blai: antic dipòsit de neu, com molts altres de Mariola. S'hi accedeix a través d'una galeria excavada en la roca. 

Estiu: dl. a dv. 12.00-14.00 h i 16.30-19.00 h; ds. i dg.: 11.00-14.00 h i 16.30-19.00 h. Hivern: dm. a dv. 12.00-14.00 h. ds. i dg.: 11.00-14.00 h i 16.00-18.00 h.
• Covetes de Colomer: Espai d'informació i divulgació sobre el conjunt de coves-finestra de la capçalera del riu Clariano. 
• Plaça de Bous: la més antiga de la Comunitat Valenciana (1843). Excavada en la seua major part en roca viva. Aforament de 3.760 localitats. 

Estiu: dl. a dv. 16.30-17.30 h. Ds. i dg.: 12.00-14.00 h. Hivern: dm. a dv. 16.00-17.00 h. Ds. i dg.: 12.00-14.00 h.
• Monestir Rupestre de mitjans del XVI: Convent subterrani de monges de clausura excavat en la roca. Dg.: 11.00-13.30h - Visita concertada grups: 96 290 52 96
• Església Parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu (gòtic, barroc i neoclàssic): Consagrada el 1516. Destaca la Capella de la Comunió (1665), la Capella 

de Sant Blai (1772) i la pila baptismal (Pere Comte, XV). Es pot visitar el campanar, des d'on les vistes són excepcionals. Ds.: 12.00-13.00 h i dg.: 13.00-14.00 h
• Ermites (XVI-XVIII): Sant Crist, Sant Antoni Abat, Sant Antoni de Pàdua, Sant Jaume, Sant Tomàs de Villanueva i Santa Bàrbara, situades fora del nucli urbà. 

Dins del poble: Mare de Déu dels Desemparats, Mare de Déu d'Agost i Sant Joan.
• Monestirs: Mare de Déu dels Dolors i els Reis Mags (S. XVI) i Convent de Sant Bernardí de Siena (S. XVIII), hui Cementeri Parroquial.

Festes:
• Festes Patronals de Moros i Cristians a Sant Blai, d'Interés Turístic Nacional. Del 2 al 5 de febrer.
• Festes d'Estiu a Sant Agustí, del 22 al 28 d'agost (del 23 al 27 d'agost, danses).
• Festes de les diferents ermites.
• Mostra d'Artesania: 3r cap de setmana d'octubre.
• Fireta de Pasqua: De Divendres Sant a Dilluns de Pasqua de Resurrecció.
• Pas de l'Hort: Representació de la Passió de Crist per Setmana Santa. Cada 3 anys (2015).

Museus:
• Museu Parroquial de Bocairent: Col·lecció de més de 200 obres d'art sacre (pintura, ceràmica, tèxtil, orfebreria...) d'entre els segles XV i XX. És una de les 

col·leccions més importants de València amb obres de Sorolla, Joan de Joanes, Benlliure... 
• Museu Arqueològic:  objectes des del Paleolític Superior fins a ben entrada l'Edat Mitjana. Gran part trobats al terme de Bocairent. Ds. i dg.: 11.30-13.30 h
• Museu Fester: recull d'indumentària, programes de festes, partitures... de la Festa de Moros i Cristians a Sant Blai.  Dg.: 12.00-14.00 h.
• Museu d'Oficis i Costums de Bocairent: Mostra etnològica del tèxtil, agricultura i tradicions. Ds. i dg.: 11.00-13.00 h (a partir del 6 de desembre)

Ds.: 12.00-13.00 h i dg.: 13.00-14.00 h - Visita concertada grups: 96 290 52 96

 Rutes senderistes:
• PRV-122
• GR-7
• PR-CV-4




