Atzeneta, 4/04/2012

OBRIM LES PORTES DE LA VALL UN PROGRAMA PIONER I
CONSOLIDAT TURÍSTICAMENT

Tortosa: “nombrosos turistes de la província
de Valencia s’acosten a la nostra comarca per
tal de gaudir de les rutes temàtiques”
 Unes 200 persones han participat en Otos i Atzeneta d’Albaida.
 28 rutes per a conèixer els mites, miracles, llegendes i
tradicions
 Les properes rutes seran a Fontanars dels Alforins i La Pobla
del Duc.
Ontinyent (26-03-2012). El president de la Mancomunitat de Municipis de la
Vall d’Albaida, Filiberto Tortosa, ha manifestat que: “nombrosos son els turistes que
s’acosten a la província de Valencia per tal de realitzar turisme familiar i gaudir de les
rutes temàtiques del programa Obrim les Portes de la Vall” ha afegit: ”visitants
procedents de tot el nostre territori com Torrent, Manises, València capital, Silla,
Alzira, Algemesí, Xàtiva, Cullera, Vilallonga, Gandia ens acompanyen en les nostres
rutes turístiques”.
El president ha animat a tota la gent ha participat i ha remarcat: “aquestes
activitats dinamitzen i promouen la comarca en tots els àmbits”, “les properes rutes
programades seran a Fontanars dels Alforins, el 21 d’abril amb la ruta dels forns de
calç i, la Pobla del Duc el 22 d’abril amb la ruta dels refugis militars” ha conclòs
Tortosa.
El passat dissabte 31 de març, a les 10:30h, es van concentrar a l’ajuntament d’
Otos unes 100 persones per tal de realitzar dels rellotges de Sol. El recorregut marcat
per a aquesta ocasió fou el Palau Marquesal on es van visitar les dependencies del
palau: el jardí, la biblioteca, la sala de juntes, la sala de conferències i d’actes, també es
van visitar els diferents rellotges de sol ubicats per tot el municipi, i l’ermita. A més a
més, es van narrar diferents històries tradicionals de la localitat com: el famós
bandoler “El Gatet d’Otos”, el miracle del Raboser i la llegenda de la basa entre altres.
Al finalitzar la ruta l’ajuntament va oferir un xicotet refrigeri per a tots els assistents.

El passat diumenge 1 d’abril, a les 10:30h, es van concentrar a l’ajuntament d’
Atzeneta d’Albaida unes 100 persones per tal de realitzar la ruta de l’aigua i el museu
de les artesanies. L’alcalde de la població, Jose Descals, va donar la benvinguda i va
agrair la participació a tots els turistes. La primera parada de la ruta va ser el saló
d’actes de l’ajuntament on es va projectar un audiovisual del Museu, desprès es va
visitar el museu de les artesanies (pedra, campanes i espart), el casc urbà amb
l’urbanisme morisc d'az-Zanata i la mil·lenària sèquia El Port. Al finalitzar la ruta
l’ajuntament va oferir un xicotet refrigeri per als participants.
Dissabte 21 d’abril: Fontanars dels Alforins
El dissabte es realitzarà la ruta dels forns de calç on descobrirem la tradicional ferreria
de forja, els diferents forns de calç, un dels cellers de la població i la finca Torrefiel de
Fontanars.
Diumenge 22 d’abril: La Pobla del Duc
Es realitzarà la ruta dels refugis militars. Recorregut històric militar on descobrirem la
connexió entre els dos refugis antiaeris “Refugi Pla de Micena i la Casa Alta” construïts
en el 1938 i que formaven part del patrimoni bèl·lic. Després es visitarà el Molí del Poll
d’origen andalusí on es farà un recorregut històric pel bandolerisme valencià del segle
XIX.
Per a més informació www.valldalbaida.com
Fotos en el facebook de Turisme Vall d’Albaida
La Vall d’Albaida, disfruta-la amb els 5 sentits
Totes les rutes començaran a les 10:30 h des de l’ajuntament de cada població
Organitza: Departament de Turisme de la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida i Ajuntaments de la Vall d’Albaida.

