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El nom d’Alfafara prové segurament de la veu
àrab Alfawara: “brollador d’aigua que flueix amb força”. En el seu terme municipal (20,41 km2) és compten més de 85 fonts.

ES El nombre de Alfafara proviene seguramente de la
voz àrabe Alfawara: “nacimiento de agua que fluye
con fuerza”. En su termino municipal (20,41 km2) se
cuentan mas de 85 fuentes.

El poble d’Alfafara, enclavat a l’extrem occidental
de la Valleta d’Agres, als peus de la Serra Mariola,
està envoltat de muntanyes de certa altura: el pic
del Portín (1081m) al sud, i la Solana (642m), al
nord. Pertany a la comarca del Comtat i es troba
situat al nord de la província d’Alacant.

El pueblo de Alfafara, enclavado al extremo occidental de la Valleta de Agres, a los pies de la Sierra
Mariola, esta envoltada de montañas de cierta altura: el pico del Portín (1081m) al sur, i la Solana
(642m), al norte. Pertenece a la comarca del Comtat
y se encuentra situado al norte de la província de
Alicante.

ALFAFARA

TOMBES FENICIES

UBICACIÓ
VA seu terreny és irregular: amb zones
El
planes, dedicades al cultiu de l’olivera
(varietat alfafarenca), fruiters de secà
i cereals; i zones muntanyoses, amb
pins, carrasques, xops... o arbusts i
vegetació (espessa i abundant), com
ginebres, sabines, gargollers, ginesta
o aranyons, on creixen també gran
varietat de plantes aromàtiques i medicinals, com: pebrella, sàlvia, espígol,
timó, camamil·la, panical, rabet de
gat, raïmet de pastor, gorromino, entre
d’altres.

ES
Su terreno es irregular: con zonas
planas, dedicadas al cultivo de la aceituna (variedad alfafarenca), fruteros de
secano y cereales; y zonas montañosas, con pinos, carrascas, Chopos...
o arbustos y vegetación (frondosa y
abundante), como ginebras, sabinas,
gargollers, ginesta o arañones, donde crecen tambien gran variedad de
plantas aromàticas y medicinales,
como: pebrella, salvia, espígol, timó,
camamila, panical, rabet de gat, uva
de pastor, gorromino, entre otros.

NATURA

VA A Alfafara, tan a l’ombria com a la solana, es pot
gaudir de paratges tranquils, relaxants, perfumats,
silenciosos i de fàcil accés; propicis per a passejos
o excursions: la Mare de Déu de la Llum, la Font
de Carbonell , la Cova de les Finestres, el riu Pantanet, el Molí Rupestre, la Necròpolis del Mas del Pou,
l’Àrea Recreativa del Tarragó, la cova del Bolumini,
els Taulellets, Cava del Portín, la Cava de D. Miguel,
la font del Sagristà, la Cova de la Font, la Penya el
Xorro i l’Assut, en són una excel·lent mostra.

ES
En Alfafara, tanto en la ombria como en la solana, se puede disfrutar de paisages tranquilos, relajantes, perfumados, silenciosos y de facil acceso;
propicios para paseos o excursiones: la Mare de
Deu de la Llum, la Fuente de Carbonell , la Cova de
les Finestres, el rio Pantanet, el Molino Rupestre, la
Necròpolis del Mas del Pou, el area Recreativa del
Tarragó, la cueva del Bolumini, els Taulellets, Cava
del Portín, la Cava de D. Miguel, la fuente del Sagristà, la Cueva de la Fuente, la Peña el Xorro y el
Assut, son una excelente muestra.

SERVICIS

VA La nostra població compta amb varietat de serveis: Centre de Salud, Centre Social, Centre Cultural, Biblioteca, Escola Pública, Piscina, Frontó, Poliesportiu, Societat Musical, Societat de Caçadors,
Ames de casa, Llar de Jubilats, Grups de música
i dolçainers, Farmàcia, Cooperativa, Almàssera,
Alberg, Cases Rurals, Restaurants, Bars, Tenda,
Forn...

ES
Nuestra población cuenta con variedad de servicios: Centro de Salud, Centro Social, Centro Cultural, Biblioteca, Escuela Pública, Piscina, Frontón,
Polideportivo, Sociedad Musical, Sociedad de Cazadores, Amas de casa, Hojar de Jubilados, Grupos
de música, Farmacia, Cooperativa, Almàssera, Albergue, Casas Rurales, Restaurantes, Bares, Tienda, Horno...

Ajuntament d’Alfafara
Tel. +34 965 510 082
Fax. +34 965 510 271
alfafara@alfafara.es
www.alfafara.es

