alcalalí

el museu etnològic

Per als que vulguen conèixer de primera
mà els processos d’elaboració tradicional
de l’oli o de la pansa, una visita al museu
és la millor opció.
les temperatures determinen cada any l’inici de la floració dels ametllers. un espectacle natural no programat

Alcalalí es troba al costat del riu Xaló i a
l’abric de les serres del Coll de Rates, el
Cavall Verd i el Seguili.
La seua tradició agrícola segueix present
en el paisatge del seu entorn i també en
els seus carrers. Oliveres, ceps, tarongers
i ametlers sobre bancals de pedra en sec,
marquen els canvis d’estació i l’activitat
diària.

Un passeig pels seus carrers ens permetrà
intuir elements de l’arquitectura vernacla
lligats als usos agrícoles: grans portes
en les cases per a permetre l’entrada
de carros, argolles en les entrades per
amarrar el burro o la mula... I en la plaça
podem gaudir de travessar per l’únic porxo
supervivent de l’antic recinte murallat, porta
d’accés des del camí de Parcent.

Imprescindible visitar la Torre Mirador i el
Museu Etnològic per a comprendre la seua
història i cultura. I per a assaborir la tradició,
res millor que rematar la jornada amb una
degustació de tapes o plats típics de la
zona i aprofitar per a comprar pa casolà o
mel de la zona.

Situat en l’antiga almàssera del poble,
aquest museu conserva la maquinària
antiga i tots els elements necessaris en
cada pas del procés, inclosa la maqueta

d’un riurau. A més, un audiovisual ens
mostra l’almàssera en funcionament.
L’elaboració de la pansa també ocupa
un lloc important en el museu, ja que la
seua producció fou la principal activitat
econòmica de la zona en els últims quatre
segles.

senders per a conèixer més

Imperdonable eixir de la Vall de Pop
sense haver comprat pansa, així que res
millor que conèixer el delicat i laboriós
procés d’elaboració que comporta per a
assaborir-ne el resultat final.

des del cim del coll de rates podem imaginar l’entrada de corsaris des de la mar i deixar-nos impressionar per les serres de bèrnia i del ferrer

L’entorn d’Alcalalí es defineix pels relleus
muntanyosos que l’abriguen, però
també pels continus contrastos entre
vegetació de ribera dels marges del riu,
el matollar mediterrani i el mosaic de
colors que conformen les zones de cultiu,
especialment el dels ametlers en flor.
Per a gaudir d’aquest paisatge hi
ha diverses rutes de senderisme

senyalitzades i amb fullets específics
disponibles en la Tourist Info a Xaló.
La denominada ruta “Camins de Pedra
i Aigua”, que uneix tots els pobles que
conformen la Vall de Pop, és una opció
tant en direcció a Xaló com a Parcent.El
PRCV-425 que ens condueix des d’Alcalalí
al Coll de Rates ens ofereix una ascensió
amb magnífiques vistes panoràmiques.

I qui opte per un passeig més lleuger, una
visita a l’ermita de la Mosquera, situada en
una antiga alqueria morisca, és l’excusa
perfecta per apropar-se i conèixer un
paratge de gran valor ecològic i històric.
I si queden coses per fer i per veure...
caldrà tornar, no?

la torre
La Torre data de
finals del s. XIV i
va ser construïda
inicialment com a
torre vigia i bastió
de defensa en cas
d’atacs pirates o de
bandolers.
Al llarg del temps
ha anat substituint
uns usos per
altres, i va arribar
a comunicar-se
mitjançant un pont
llevadís amb l’antic
palau dels Ruiz de
Lihori que li està
annex. Ha estat
utilitzada com a
magatzem de gra,
habitatge i, fins i
tot, presó.

Si viatgeu en
família és una
aposta segura
perquè els petits
es divertisquen
imaginant temps de
corsaris i pirates.
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Alcalalí. Història a cel obert

a alcalalí podem sorprendre’ns en escoltar la gent major demanar en un bar “gamba i bleda” o un plat de “fulles de llimera”, per a referir-se al tradicional
aperitiu de cacauets i tramussos o de papes que acompanyen la cerveseta o el vi. coses d’abans que es mantenen ara
Patronat de Turisme
de la Costa Blanca
Tel. +34 965732225

Tourist Info Vall de Pop (Xaló)
Paseo de la Alameda s/n.
+34 966481017
valldepop@touristinfo.net
www.valldepop.es

www.valldepop.es

En l’actualitat
alberga una petita
mostra de robes
i fotos d’època,
una interessant
mostra de grafits i
gravats restaurats
de les seues parets
que daten dels
segles XVI, XVII i
XVIII, i un mirador
en l’última planta
que ens ofereix
una panoràmica
impressionant
sobre la vall.
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