
CASTELLAR DE MECA, Ayora Diumenge 4 març 2007

PUNT DE TROBADA  :    Aparcament  cases  de   
Meca
HORA: 9,30 h.
COM ARRIBAR? 
Prenem la carretera N-330 Almansa-Ayora 
(des  de  l'autovia  Alacant  -  Madrid  la 
primera  eixida  Almansa,  Ayora,  Terol, 
Saragossa) i a 11 Km prenem la carretera 
que va a Alpera CV-437. A quatre Km a la 
dreta  en  una  pineda  passem  el  Bar  El 
Mirador  on  menjarem,  seguim  i  a  altres 
quatre Km a l'esquerra veiem el cartell que 
indica  les  cases  de  Meca  on  aparcarem 
(costa 4 € per cotxe, per a desincentivar 
les visites, segons la propietat) 
Desnivell: 200m. des del pla, 1058 sobre el 
nivell del mar. 
Temps total: 3 h (inclòs tot)
Dificultat: Mitja-Baixa, 
Es  recomanen Botes  lleugeres  de 
muntanya ja que hi ha moltes pedres

EL  CASTELLAR  (  Monument  històric   
artístic nacional des de 1931  )  
Situat  en  la  serra  del  Mugró,  és  un 
jaciment ibèric del s. IV a. C. que ha sigut 
habitat posteriorment en distintes èpoques 
(bronze,  romà,  islàmic,  medieval).  Ocupa 

800  m.  d'Est  a  Oest  en  un  altiplà 
d'abruptes  parets  rocoses  i  el  més 
característic és la xarxa de camins d'accés 
excavats en la pedra, únics en la península 
ibèrica.  A  més  hi  ha  aljubs,  restes  de 
muralla, cases excavades en la pedra etc. 
Us  recomane  la  pàgina 
http://contestania.com/meca.htm que  té 
una bona explicació i enllaços amb fotos.

RECORREGUT
Des de les cases de Meca fent un passeig 
(està  indicat  el  camí)  arribem a  l'aljub  i 
pugem per la vessant fins unes escales amb 
molta  pendent,  excavades  en  el  segle 
passat  per  les  que  accedim al  poblat.  La 
pujada ens portarà de 30 a 45 minuts.
Podem esmorzar dalt i dedicar una hora i 
mitja a recórrer el poblat i gaudir de les 
vistes sobre la plana. 
Baixarem pel Camí Fondo que amb parets 
de pedra de més de 4 m. en alguns trams, 
és espectacular.  Els xiquets poden també 
pujar per ell,  encara que des de baix cal 
buscar l'inici ja que ha patit afonaments i 
desapareix en alguns trams.

MENJAR
A la 13,30 tornem fins al Bar El Mirador on 
menjarem uns gaspatxos. Hi ha una pineda i 
jocs per als xiquets.

Fins al Dijous dia 1 març podeu confirmar 
l'assistència (al menjar) especificant:

• Gaspatxos
• Paella
• Gaspatxos viudos (vegetarians)
• Xiquets, i si mengen com els majors 

o qué menjaran

CONFIRMEU SI US QUEDEU AL DINAR sargantanas2002@yahoo.es
  


