PROGRAMA
CONEIXENT
EL NOSTRE PATRIMONI
Rutes senyalitzades i interpretades al voltant del patrimoni cultural
i natural de l’Alcora.
La Reial Fàbrica

Dates: 16 i 23 de maig
Eixides des de la Nau Forns de la Reial Fàbrica
Organitza: Ajuntament de l’Alcora
Col·labora: Centre Excursionista de l’Alcora
Camins de la Metal·lúrgia

Anada (l’Alcora-Araia): 14,6 km
Tornada (Araia-l’Alcora pel mas de Marco): 7,5 km.
Ruta que ens apropa a antics llocs d’explotació minera (argila, calcària, bituminoses...) i
que ens dona l’oportunitat de continuar, seguint camins de ferradura, fins antigues
explotacions de plom del terme de Llucena (mas de la Mina i mas del Llosar). També
coneixerem zones de gran riquesa paleontològica i arqueològica.

Ruta Natural del Patrimoni Industrial

Circular. 17 km
Caminada en paral·lel al llit del riu i posa en valor el territori a través d'una sèrie de
panells informatius que contextualitzen els elements naturals o antròpics relacionats amb
la Reial Fàbrica i, en general, amb l'activitat ceràmica: mines, forns, molins hidràulics,
infraestructures hidràuliques, patrimoni històric, arqueològic, fauna i flora, etc.
En compliment de la normativa en matèria de salut pública, aprovada el 8 de maig de 2021
per la Generalitat Valenciana, els grups podran ser d’un màxim de 20 persones i serà
obligatori l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres.
Per això, s’han habilitat 2 grups de 20 persones cada diumenge, per a cada ruta, en
horaris d’eixida separats per 20 minuts, amb la següent distribució:
Diumenge 16 de maig:
• Camins de la Metal·lúrgia:
· grup 1: eixida 08:00 hores
· grup 2: eixida 08:20 hores
• Ruta Natural del Patrimoni Industrial:
· grup 1: eixida 08:00 hores
· grup 2: eixida 08:20 hores

Diumenge 23 de maig:
• Camins de la Metal·lúrgia:
· grup 3: eixida 08:00 hores
· grup 4: eixida 08:20 hores
• Ruta Natural del Patrimoni Industrial:
· grup 3: eixida 08:00 hores
· grup 4: eixida 08:20 hores

INSCRIPCIONS:
turisme@alcora.org o al tel.964033099 (dilluns a divendres, de 9 a 15 h)
INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA. En la inscripció es farà constar el nom de les persones
apuntades, data, ruta i grup escollit.
Es recomana portar calcer còmode, aigua i esmorzar.
Hora estimada de finalització:
- Camins de la Metal·lúrgia: 14:30-15:00 h
- Ruta Natural del Patrimoni Industrial: 13:00-13:30 h
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:
Rutes del dia 16: fins el 14 de maig
Rutes del dia 23: fins el 20 de maig

