
 
 
 



 



“ Vine a descobrir mil històries amagades entre vinyes, 
ametlers i serres imponents. 
 
  La Vall de Pop 

             cada pedra una història 
 
 

 
La Vall del Pop es troba lligada al 

recorrecut del ríu Xaló a Gorgos, que naix en 

Castell de Castells i recorre els térmes de 

Benigembla, Murla, Parcent i Alcalalí, on 

s´obri la Vall i trobem els municipis de Xaló, 

Llíber, Senija i Benissa en la costa. 

 

És un espai de contrasts: serres imponents 

com la serrella, Xortá, el Cavall Verd, la serra 

del Penyal de Laguar, el Carrascar i el Coll de 

Rates, el Castell de la Solana o Muntanya Gran, 

el Ferrer o Bèrnia; barrancs sinuosos com el de 

Malafí, la Murta, Masserof o Passula entre els 

que discorren el riu Xaló i els seus afluents, 

valls amb aroma a vinya i una costa abrupta 

amb cales acollidores e impressionants penya-

segats." 
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Açí els ritmes encara els marca el sol. 

Els campanars, que coronen la silueta de 

cada poble, donen les hores puntuals i el 

seu repicar es fon en u. Els carrers plenen 

de vida les nits d´estiu i els veïns treuen les 

seues cadires per a xarrar al fresc i a 

l'hivern les ximeneres recuperen la seua 

activitat e inunden d'un aroma càlid els 

pobles. 

 

La verema marca el final de l'estiu, la 

tardor descobrix la terra roja amagada 

davall les vinyes durant l'època estival, al 

Febrer l'impressionant espectacle dels 

ametlers en flor transforma el paisatge 

hivernal i amb l'arribada de la primavera 

un espectacle floral ompli d'aroma les 

serres. 

 
 
“Sent l'aroma dolç del raïm que inunda els camps anunciant 
el final de l'estiu i disfruta del sabor més dolç d'esta terra. 
 



“Deixa´t portar pels sentits, cada camí guarda un racó, cada 
ombra un moment, cada plat un sabor… 
 
 
 

 
  

La Vall alberga un important patrimoni 

que descubrir: els vestigis del passat morisc, 

l´arquitectura de pedra en sec, abrics de pintures 

rupestres patrimoni de la humanitat, museus, 

sendes, passejos que amaguen racons únics i 

una important cultura vinícola i gastrónomica. 

Tot el que és necessari perquè el viatger faça de 

la seua visita, una experiència única. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



“A peu o amb bici, a soles o amb companyia, la Vall et 
convida a recòrrer els seus camins i a descobrir el teu. 
 
 

 Turisme actiu en la Vall 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Vall de Pop es un enclau ideal per a 

relitzar turisme actiu: senderisme, 

cicloturisme, escalada, parapent o 

kayak,   són algunes de les possibilitats 

per a disfrutar de manera responsable 

dels seus valors ambientals. 

 

Podem trobar cuatre LICs de la Red 

Natura 2000 (Lloc d´ Interés 

Comunitari): el LIC del Riu Gorgos, el 

LIC de la Serra de Bérnia i Ferrer, el 

LIC de la Serra d´Aitana, Serrella i 

Xortá i el LIC de les Valls de la Marina 

que incorpora el Penyal de Laguar. 

 

A més d´aquestos espais protegits, la 

Vall presenta importants valors 

paisajístics i naturals amb enclavaments 

d´elevada biodiversitat i hàbitats amb 

espècies destacables. 

 

Els seus més de 60 km de senders,  per 

a recòrrer a peu o amb bicicleta, son la 

major opció per a disfrutar dels  

singulars perfils de les serres, símbols 

de referència del paisatge de la Vall de 

Pop. 
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El paisatge 
 
El paisatge de la Vall, és definix per els 

magnífics relleus muntanyosos que la 

delimiten, però també per el mosaic de colors 

configurats per les zones boscoses, els 

matorrals, els màrgens del riu, les zones de 

cultiu i els perfils urbans caracterizats per les 

teules de fang i els campanars. 

 

Aquest paisatge presenta importants canvis 

estacionals, determinats especialment per els 

cicles dels cultius, però destaca sobre tots ells, 

l´ imatge dels ametlers en flor en Febrer. 

 
 
 
 
 
 
“ Deixa't abraçar per la brisa, si respires fort trobaràs mil 
matisos amagats: romer, bruc, terra, raïm madur, mar. 
 



 
 
La Vegetació 
 
La vegetació de la Vall està representada 

principalment per matolls de coscoll, romer, 

llentiscle i carrascars. 

 

La zona representa índexs de biodiversitat 

florística molt elevada i un gran nombre   

d´ espècies de gran valor, moltes endémiques.  

 
 
 
 
 

La Fauna 
 
Respecte a la fauna,  cal destacar la 

presència d´aus rapaços com l´àguila 

perdiuera, l´àguila reial, el falcó peregrí o 

el mussol reial; rèptils com la colabra 

bastarda, fardatxo ocel·lat i xicotets 

mamífers com la marta, el rabosot, la 

geneta i el gat salvatge. 

 

També són nombroses les comunitats 

associades al riu amb espècies com la 

granota comuna, les colabres d'aigua i la 

gambeta de riu o algunes aus com el 

blauet, la garseta comuna i la fotja comú. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Imagina un museu a l´aire lliure: viatjar 7.000 anys en el 
temps, indagar en el llegat àrab o experimentar al ritme 
pausat de la vida rural. Tot açò és La Vall. 
 
 
 

. Turisme cultural i patrimonial 
 
 
 

 
 
Els orígens dels primers pobladors de 

la Vall es remunten a la prehistòria, la 

evidència més important és el Santuari 

Rupestre del Pla de Petracos, un 

jaciment neolític d´art rupestre que 

presenta quatre abrics amb figures 

macroesquemàtiques de 7.000 anys de 

antigüetat i declarat Patrimoni de la 

Humanitat per l´ UNESCO. 

 

 

Altres representacions rupestres es 

troben en l´ abric de Seguili i en la 

cova del Macano; restes prehistòriques 

en la Cova dels LLadres i en la Cova 

de les Meravelles i vestigis de 

assentaments ibèrics en Aixa i en el 

Marge llarg. 
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Però si per quelcom destaca La Vall de Pop, 

és per la seua herència cultural àrab. Tots els 

pobles que conformen la Vall van ser en el 

seu orígen alqueries musulmanes. Després 

de la conquesta de Jaume I, va començar un 

període de convivència forçada que 

culminaria en conversions i en l'expulsió 

final en 1.609. 

Van ser precisament aquestes poblacions les 

que major resistència van oferir, refugiant-se 

en el Castell de Pop, en el Cavall Verd, on 

encara trobem restes de la construcció en 

l'actualitat. 

 

El llegat de la cultura àrab està present no sols en restes de poblats moriscos i castells, 

sinó en la toponímia de pobles i partides, en la llengua i en la gastronomia. 

 

 
 
 
 
 
“Cada pedra amaga un història, algunes guarden moltes i 
altres esperen que tu amagues les teues... 
 
 
 
 
 
 



Una altra peculiaritat cultural és l'herència 

balear provinent dels colons balears 

després de l'expulsió, que ha deixat 

empremta en la llengua i especialment en 

la tradició d'elaboració d'embotits. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al llarg de la Vall, podem disfrutar d'un 

important patrimoni etnològic derivat de 

l'arquitectura agrícola i rural. Destaquen 

els terrenys dedicats al cultiu de la vinya 

amb les seues cases amb riu-rau que tenen 

el seu origen en el desemvolupament del 

comerç de la pansa en el s.XIX; i 

especialment tot el patrimoni relatiu a les 

construccions de pedra en sec, derivades 

del cultiu de l'ametler, la garrofera i 

l'olivera i conformades per extensos 

paisatges de muntanya abancalats: forns 

de calç, pous, molins d'aigua o séquies, 

ens permeten entendre com s'han aprofitat 

històricament els recursos naturals de la 

Vall de Pop. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

“Endus-te un trosset de la Vall a casa… 
 

 
 Artesania i compres 
 
 

 
 
Els productes artesanals són la millor 

opció per a fer un regal, o per a deixar-

se regalar. 

En els comerços tradicionals podem 

trobar ametles, pansa, mel amb aroma a 

mediterràni, taronges u oli; en les 

cooperatives i cellers podrem optar per 

la mistela o per la gran varietat de vins 

que produïx la vall, alguns molt 

reconeguts. 

Els forns i pastisseries tradicionals són 

una oportunitat per a comprar un pa de 

poble, un bescuit casolà o els exquisits 

dolços d'herència àrab. 

Els embotits són també una compra 

indispensable, n'hi ha de molts tipus 

diferents: per a menjar en cru, torrats o 

específics per a determinats plats típics, 

però tots deliciosos. 

Encara que no els trobarem a la venda, 

un passeig pels carrers de qualsevol dels 

seus municipis ens permetrà disfrutar de 

les cortines de punt de ganxo o de randa 

de boixets realitzades a mà per les 

dones de la casa. 

 

I el dissabte al matí, el tradicional 

mercat de Xaló és una cita 

indispensable per a disfrutar de 

l'ambient multicultural que es respira en 

la Vall i una oportunitat per  trobar 

algun objecte antic.
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“Desperta els teus sentits i no et deixes res per provar. En el 
bar de la plaça del poble o en el millor restaurant, ací 
degustaràs autèntica cuina mediterrànea. 
 
 
 
 

. Turisme gastronòmic i enològic 
 
 

 

 

L’oferta gastronòmica de la Vall de Pop és 

molt rica i diversa, la situació al mig la costa i 

la muntanya ens permet gaudir de menjars 

típics de les dues zones, així com algunes 

pròpies d’aquest espai de transició i les seues 

peculiaritats culturals. 

 

Entre els plats més coneguts podem anomenar  

l’espencat, les coques, els minxos, la paella, 

les pilotes de dacsa, l’arròs al forn, l’arròs amb 

fesols, l’arròs amb caragols i naps, els 

grinyons, la borreta de melva, el putxero amb 

pilotes, el mullador amb bull i el cus-cus 

(reminiscència de l’emigraciò de la zona a 

l’Algèria als anys 50). 
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Altra peculiaritat de la cuina 

tradicional de la Vall són els 

embotits, (reminiscència de la 

colonització balear després de 

l’expulsió dels moriscs). Hi ha 

identificats més de 10 tipus 

d’embotits diferents que tenen una 

presència molt important en 

alguns dels plats tradicionals com 

l’arròs al forn. 

No hi ha que pedrés l´oportunitat 

de degustar l´ametla, present en 

molts dolços tradicionals: flans, 

biscuits, pastissets…; la mel, que 

manté l´aroma de les flors 

d´aquestes muntanyes en 

primavera, la pansa que podem 

vore secar al sol, o la mistela, licor dolç típic de la zona. 

 
 



“La terra roja i fèrtil de la Vall ens oferix molt més que un 
paisatge de contrastos: l'ametla, la mel, la pansa, la mistela i 
el vi, concentren en el seu sabor, els aromes de les serres que 
emboliquen la Vall. 
 
 
 
El vi es un altre dels elements 

de la Vall, present en el  

paisatje, marca els cicles i 

l´activitat agrícola a llarg de tot 

l´any, que es tanca amb la 

verema, quan l´olor del raïm 

madura i es respira per on 

anem. 

 

El vi ha consolidat una 

important oferta de bodegues, 

cooperatives vinícoles i 

museus. La majoria dels 

restaurants i allotjaments, 

aposten pels vins de la terra i 

en ells podem provar aquestos 

caldos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 

Alcalalí es troba junt el riu Xaló a 240 m sota 

el nivell del mar. 

 

 És importantissim visitar la Torre Medieval 1 

del S. XV. És la construcció més emblemàtica 

del municipi, últim vestigi del palau dels 

Barons Rois de Liori. Té un mirador amb unes 

vistes espectaculars de la Vall. Altra visita 

recomanada es el Museu Etnològic  2 ubicat 

en una antiga almassara. 

 

L´Esglèsia  3 que va naixer de la reforma del 

Concili de Trent, és va construir a finals del 

S.XVIII per ordre de l´arquebisbe de València, 

San Joan de Ribera. Actualment alberga un 

Museu Parroquial  amb mostres de pintura, 

escultura i orfebreria. 

 

Visitar l´ Ermita de San Joan, pot ser la 

excusa perfecta per endinsar-se en la 

Mosquera, un paratje de gran valor ecológic 

que va albergar un antiga població àrab de 

       quasi 1.600 cases. Altra opció és donar una 

bona caminata i pujar al Coll de Rates (PRV-  

 158). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Benigembla és troba situada en l´ abric del 

Penyal de Laguar, una serra de gran valor 

paisatgístic, ecològic i patrimonial. El seu 

perfil és un dels símbols de la Vall i açí 

estan les restes del Castell de Pop, refugi 

dels morics en l´expulsiò. 

 

Un paseig pel poble ens permetrà veure el 

singular edifici del Sindicat 1, antiga 

cooperativa agrícola d´estil neoclàssic però 

amb elements del rococó i barroc francés. 

 

L´esglèsia parroquial 2 tambè és d´estil 

neoclàssic (finals del S. XVIII i principis 

del XIX). Cal destacar el rellotge solar 

situat en la façana. 

 

Un passeig molt agraït és el que ens porta 

fins el llavador per el Camí de la Font, 3 

amb vistes al Cavall Verd, on podrem 

veure diversos rius-raus i el llit del riu 

Xaló, amb interessants afloraments 

geològics. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Benissa és el poble més  oriental de la Vall, 

el seu terme municipal va des de la Serra de 

Bèrnia o la muntanya de la Solana fins les 

amagades caletes de la seua costa. 

 

El casc antic ens oferix un interesant  

recorregut al llarg dels seus carrers. Destaca 

el Convent dels Pares Franciscans, 1 

edifici del S. XVII. En la plaça Jaume I, 

trobarem l´Esglèsia de la Puríssima 

Xiqueta, 2 d´estil neogòtic  i la seua 

construcció va acabar l´any 1929. 

 

En el carrer dels Desamparats podem 

coneixer el Museu Casa Albargues, 3 casa 

senyorial del S. XVIII, la visita de la cual 

l´hem de concertar previament.  La Sala del 

Consell, 4 que data del  S. XVI,  va ser en el 

seu dia centre neuralgic del municipi. 

 

En la plaça de l‘esglèsia vella, es trobava la 

Iglesia-Fortaleça de Sant Pere, 5 del  S. 

XVI, on podem contemplar la reconstrucció 

de la façana principal. Açí també està la Seu 

Universitària 6 i l´ Ajuntament, 7 antic 

hospital de la localitat. 

 
 
 
 



 

 
 
Situat a més de 550 m d´altitut,     

Castell de Castells manté una 

peculiar fisionomía de poble de 

muntanya.  Enclavat en un context 

d´alt valor paisatgístic amb espais 

naturals amb peculiaritats 

morfológiques. 

 

Petracos és una visita obligada, és 

tracta d´un abric de pintures rupestres 

neolítiques, Patrimoni de la 

Humanitat per ser una representació 

de l´art macroesquemàtic única en el 

món. (Una bona opció per a arrivar 

fins allí es per el Barranc del Malafi, 

PR 168.) 

 

En el poble cal destacar el Museu 

Macroesquemàtic i Etnològic, 1 

l´Esglèsia de Santa Anna 2 o la Font 

de la Bota 3 junt el riu i un parc per a 

berenar. 

 

Si volem fer senderisme tenim 

diverses opcions: 

El Cocoll es el pic més alt de la Vall (1.052m), on podem visualitzar tota la Vall des de 

l´interior fins la mar. La Penya Castellet (LIC serrella) conserva les restes d´un Castell 

d´origen àrab. La ruta des del poble son uns 12Km i una ascensió de 1.000m. Xortà es altra 

serra de alts valors ambientals, un paratge recomanat es el de la Font dels Teixos, on podem 

trobar una microreserva de flora en la que destaquen relictos de un bosc de teixos.  

 



 
 

 

 

LLíber  es troba situat junt amb el curs del riu 

Xaló i a l'abric de la muntanyeta.  

 

Els carrers del seu nucli antic ens oferixen un 

agradable passeig. Les seues casses 

tradicionals conserven les façanes de pedra 

natural, les antigues portes de fusta, i l'encant i 

la bellesa de l'arquitectura vernacla de la zona, 

molt lligada al camp i les seues tasques. 

 

Una vegada allí i des de l' Església de Sant 

Cosme i Sant Damià 1 (d´ estil neoclássic), 

val la pena caminar fins al calvari i disfrutar de 

les magnífiques vistes sota el fons de la Vall. 

Un paisatge agrari lligat als productes 

tradicionals de la zona: el raïm, la pansa, la 

mistela i el vi, que segons l'època de l'any 

tenyirà la terra de colors rojos, verds o grocs. 

 

Des de la carretera de Llíber a Gata de Gorgos 

i seguint el curs del riu, trobarem una xicoteta 

indicació que assenyala el camí de la Font 

d´Aixa, allí podrem veure una bassa de 

regadiu tradicional i iniciar la ruta cap al 

Castell d´Aixa i cap a l'Avenc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Murla es troba situada a l'abric del Cavall Verd, a 

285 m sota el nivell de la mar. 

 

 Dins del poble destaca l´ Esglèsia Fortalesa 1 

construïda damunt un castell àrab del regne d'Al-

Azraq. Podem trobar més vestigis àrabs en el 

Castellet, una penya que conserva les restes del 

Castell Awraba, antiga torre de vigilància de la 

Vall de Laguar i la Vall de Retoria. 

 

Cal destacar l'Ermita de la Sang 2 (denominada 

així com referència a un antic hospital ubicat en el 

mateix lloc), i l'Ermita de Sant Sebastià, la més 

antiga de la Comunitat Valenciana. 

 

Des de Murla podrem observar la Muralla de 

Fontilles, més de 3.500 m construïts en la dècada 

dels anys 20 per a assegurar l'aïllament dels malalts 

de lepra reclosos en el sanatori San Francisco de 

Borja. L'única porta de la muralla, va ser derrocada 

en 1964. 

 

Però si per quelcom és coneguda Murla, és per la 

seua afició a la Pilota Valenciana. En el poble, 

trobarem referències al Nel, gran jugador nascut a 

Murla, i els caps de setmana a la vesprada, podrem 

disfrutar d'una bona partida al carrer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parcent és troba dins d´un entorn ple de tarongers, 

ametlers, vinyes i oliveres. 

 

Un passeig pel poble ens permetrà vore una casa antiga 

en el que va viure temporalment Gabriel Miró i on va 

escriure part de l´obra “Del Vivir”. 

Visitar l´Esglèsia de la Puríssima Concepciò 1 i la 

Cooperativa 2 (un edifici singular que abans albergaba 

l’almazara) i aprofitar tambè per vore el llavador, molt 

ben conservat. 

 

El Carrascar és una bona opciò per caminar, és tracta 

d´una muntanya amb una rica cobertura vegetal i 

presència d’especies de  flora i fauna endèmiques.  

De pujada cap al Coll de Rates podem disfrutar d'unes 

boniques vistes en un mirador i si preguntem a la gent 

del poble, ens indicaran com accedir a la Font de la 

Rompuda i la Font de La Foia, situades en el vessant 

nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Senija amaga un ric patrimoni cultural del que 

mereix la pena vore. 

 

L´Esglèsia, 1 del S. XVIII, és troba construïda 

sota l´ antigua mesquita àrab, al pareixer queden 

importants restes amagades  baix la nova 

construcciò. 

 

Un passeig pel Camí dels Murtalets ens conduirà 

des de les Bassetes fins la Cova de la Garganta, 

una cavitat rocosa útil.litzada tradicionalment com 

a corral, i que va servir de refugi a Tona, un 

bandoler que furtava als comerciants que accedien 

a la Vall pel Camí Vell de València. 

 

Altra curiositat és l´Ermita de la Verge Negreta, 

anomenada  així pel color de l´imatge de la Verge, 

que la va portar de l´África un veï del poble. 

Les festes en honor a la Verge Negreta es  

celebren a primers d’agost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Xaló és el centre comercial de la Vall i el mercat 

ambulant dels dissabtes una bona opciò per ocupar el 

matí disfrutant del sarau junt el cau del riu. 

 

Podem aprofitar per visitar el Museu Etnològic 1 que 

ofereix informaciò històrica des dels ìbers fins el S. 

XIX, l´Ermita de Sant Domenech 2 del S. XVII. i 

també per a passeigar per el poble. 

 

Pels seus carrers passetjaren personatges històrics 

com Joanot Martorell, autor de Tirant lo Blanc, que 

va heretar de son pare la Senyoria de la Vall de Xalò 

en 1.435; o la Duquessa d´ Almodóvar, Gran  

d´ Espanya i Baronessa de Xalò i Llíber, qui quan va 

morir en 1.814, va deixar escrit en el seu testament el 

desitg de construir l´Esglèsia de Santa María 3. 

 

D'altra banda, si optem pel senderiesme, la Serra de 

Bèrnia ens oferix el PR- V7,un itinerari de dificultat 

mitja-alta que travessa el Forat, un xicotet túnel que 

comunica els dos vessants de la serra i ens conduïx 

fins el Fort, fortalesa encarregada pel rei Felip II en 

1.562,al enginyer italià Giovanni Battista Antonelli.  

L'objectiu de la fortalesa no era només de vigilància 

de la costa sinó també dissuadir a la poblaciò morisca 

de possibles alçaments. En 1.612 es va decretar la 

seua demolició a causa de l'auge de bandolers en la 

zona que  l’utilitzaven com a bastió. 

 

 


