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Una de les coses més cridaneres d'esta ruta és la curiositat de desplaçar-nos per una
plataforma de ferrocarril per la qual mai arribà a circular un tren. Es tracta d'un trajecte
ferroviari espectacular pels viaductes de gran altura que contempla, així com per la longitud i
quantitat de túnels que va ser necessari excavar en la serra de la Font Roja. Des d'esta via
verda ens acostarem al bell Parc Natural del Carrascar de la Font Roja [1], amb el seu
mil·lenari alzinar que hi ha enlluernat, generació després de generació, als habitants de la
ciutat d'Alcoi i la seua comarca. Ens detenim també a la Foia de Castalla i els contraforts de
les vessants de la serra del Maigmó, amb els seus materials triàsics.
Pels peus d'esta serra discorre la via verda que ens ocupa, que obri les portes al desert del
sud valencià per les seues condicions climàtiques d'escasses precipitacions anuals. Als peus
d'estes muntanyes, a Tibi, també descobrirem un pantà en funcionament que passa per ser
un dels més antics d'Europa. A Castalla i Alacant descobrirem els seus espectaculars
castells. Passejarem pel nucli antic d'Alcoi i per la lluminosa ciutat d'Alacant, i a Agost
coneixerem la seua tradició canterera.
Route: D'Alcoi a Alacant, passant per Ibi, Castalla, Tibi, Agost i Sant Vicent del Raspeig.
Documents adjunts:
ruta_13_230910_es.pdf [2]
Municipis:
Alcoi [3]
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