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Llegiu atentament aquest text. 
  
 Des d’Agres, per Alfara, passant per Bocairent, trobarem la carretera que ens durà pel 
centre de la serra de Mariola, paradís de les herbes aromàtiques. Algunes d’elles són 
endèmiques: el Cirsitum Valentinum i el Carduus Granatensis. Seguint la carretera, el 
paisatge es manté fins a 7 km d’Alcoi. Aprofitem per a visitar la Font Roja, on les exuberants 
carrasques ens proporcionaran alguna cosa més que ombra: l’exemple d’allò que fou més 
característic de la nostra flora autòctona. 
 Per a l’accés a la serra Aitana, la nostra pròxima meta, prendrem la carretera local 
amb direcció a Benifallim i Penàguila fins al parc de muntanya Aitana. Podem acampar amb 
tot tipus de serveis i, de passada, conéixer un bon exemple de part de la fauna de les 
muntanyes ibèriques. És interessant acostar-se al cim d’Aitana (1.558 m), que sols dista 10 
quilòmetres d’aquest paratge. 
 Davallant fins a Benifallim, aquesta vegada amb direcció a la Torre de les Maçanes, 
passem per la serra dels Plans (1.380 m). De la Torre de les Maçanes, seguint fins a la 
carretera nacional amb direcció a Xixona, passem pel port de la Carrasqueta, a la serra de la 
Penya Roja (1200 m). Per tota aquesta ruta no hem baixat dels 500 m sobre el nivell del mar, 
gaudint d’una temperatura refrescant i d’una flora i uns paisatges com pocs en resten a les 
nostres terres. 
 
 
Després de llegir el text, digueu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses 
(F), marcant amb una creueta la casella adequada. 
 
 V F 
1. A la serra de Mariola es pot trobar un gran nombre d’herbes aromàtiques.    
2. La Font Roja d’Alcoi és cèlebre pels seus pins, que són un exemple ben 

característic de la flora autòctona valenciana. 
  

3. El parc de muntanya Aitana presenta deficiències notables pel que fa als serveis 
que es proporcionen als qui hi acampen. 

  

4. La ruta que se’ns comenta en el text es troba a més de 500 metres d’altura.   
5. Aquesta ruta es caracteritza per les altes temperatures.   
 


