
La via verda del Maigmó.
 
 
Aquesta excursió és una de les novetats que incorporem aquest any. Una marxa nocturna per l’antic 
traçat de ferrocarril que mai no es va estrenar i que havia d’unir les localitats d’Agost i Alcoi.
 
L’elecció d’aquesta data no ha estat casual. S’ha buscat una lluna plena i a més a més tenim la sort 
que durant aquesta nit es produirà un eclipsi de lluna.

El primer contacte amb l’ombra es 
produirà  a  les  00:32:26  hores,  el 
començament de la totalitat  a les 
02:06:13 hores, el punt màxim de 
l’eclipsi a les 02:18:28 hores i la fi 
de la  totalitat  cap a  les  02:30:42 
hores.
 
 
 

Com que no es tracta d’una ruta circular, haurem de fer una mica de tràfec amb els cotxes. Així que 
quedarem a les 20:00 hores a la gasolinera del Maigmó per a organitzar-nos. Al Mesón Maigmó 
deixarem uns cotxes i ens anirem cap a Agost per deixar-ne altres. A les 21:00 hores començarem 
l’excursió des del Maigmó, tot just a l’altra banda de la carretera on hem deixat els cotxes.
 
Es tracta d’una ruta sense cap complicació, completament plana, com podreu veure en el document 
adjunt.  Al  llarg  dels  aproximadament  16  quilòmetres  fins  arribar  a  Agost  ens  trobarem  amb 
viaductes, ponts i túnels que foren construïts a l’any 1926 durant la dictadura de Primo de Rivera.
 
Quan preparàrem l’excursió ens  cridà l’atenció que els  túnels  disposaren  de llum !!  La  podeu 
engegar amb un interruptor tot just a l’entrada del túnel. Tots i que la lluna ens il·luminarà una mica 
el camí (mentre no estiga oculta) caldrà que portem alguna llanterna. Farem una parada per a sopar i 
continuarem.  El  temps  estimat  del  recorregut  és  d’unes  quatre  hores  i  s’ha  organitzat  així  per 
observar anant l’eclipsi.
 
Això si, agafeu roba d’abric, i no patiu per les vistes, perquè podreu fer la ruta altra vegada durant el 
dia !!
 
Espere que us agrade.
 
 
Lluís
 
 


