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Dades d’interés:
- Ruta Fluvial
Carretera Hervideros 1.
Cofrents (València)
Tel.: 626 220 022
www.rutafluvial.es

- Cueva de don Juan,
Jalance
Tel.: 962 196 011
www.jalance.es

- Hotel El Valle
c/ Colón, s/n. Jalance
Tel.: 961 897 000/ 961 897 120
www.hotel-del-valle-jalance.net

- Balneario Hervideros
C/Balneario, s/n. Cofrents
Tel.: 961 894 025
www.balneario.com/cofrentes
Tan sols a un hora de València capital és possible
trobar una ruta espectacular, al mateix temps
que poc usual, a la nostra província, es tracta
de recórrer la desconeguda Vall del XúquerCabriol. La zona compta amb poblacions tan
interessants com Jalance que posseïx un castell,
un volcà i també és famós per la seua Cueva
del señor don Juan. A més de Cofrents i Corts
de Pallars a la vora de l’única ruta fluvial de la
Comunitat Valenciana.
Després de huit anys de lluita perquè este
projecte isquera avant per fi, un dia d’entre cent
huitanta propostes, la ruta fluvial pel Xúquer va
ser triada la número u i, a poc a poc, Miguel
Ángel Pérez, el promotor de tot açò, va veure
fet realitat el seu somni. Al principi l’empresa
només disposava d’un vaixell i ara ja en són
dos, totalment preparats, els que realitzen les
excursions pel llit del Riu Xúquer, els creuers entre
les poblacions de Cofrents i Corts de Pallars, en
total un viatge d’hora i mitja en què es naveguen
trenta quilòmetres per a disfrutar d’unes vistes
privilegiades dels canons del Xúquer i la reserva
nacional de la Muela de Cortes. Ideal per als
amants de la natura i la tranquil·litat i també per
a aquells que practiquen esports d’aventura.
Textos i fotografies: Ana Mª Rodríguez

www.cofrentes.org
www.cortesdepallas.es
www.jalance.es

Els eurocursos
Què són els eurocursos?: estes beques de
l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) permeten
que jóvens residents a la Comunitat Valenciana
puguen estudiar anglés o francés en països de la
Unió Europea durant el pròxim estiu. El termini
per a presentar les sol·licituds sol ser de
final de desembre a mitjan de gener. Per a
sol·licitar les beques és necessari residir a la CV,
ser menor de 20 anys i estar cursant primer o
segon de batxillerat o cicles formatius de grau
mitjà en un centre escolar de la Comunitat. A
més, s’ha de cursar com a assignatura l’idioma
o idiomes sol·licitats.

www.ivaj.es

“Enguany i com els anys passats, l’IVAJ ha oferit
beques a tots els estudiants de batxillerat de la
Comunitat Valenciana amb millors resultats per
anar un mes a un col·legi anglés a Anglaterra i
aprendre este idioma. Enguany, hi havia moltes destinacions, com Liverpool, Londres,
Lancaster, York, etc. Els estudiants s’allotjaven amb famílies angleses i algunes d’elles ja
compartien cases amb altres estudiants d’altres nacionalitats. A banda, a les vesprades
es feien activitats extraescolars divertides i totes les setmanes organitzaven una nit
de discoteca amb els teus companys de classe. Recomane esta experiència a tots els
alumnes que estiguen cursant batxillerat perquè aprens moltes coses com, conviure
amb noves persones, noves cultures... Però sobretot aprens molt d’anglés i t’ho passes
molt bé. En definitiva, és una experiència inoblidable on fas molts bons amics i t’ajuda
e enriquir-te com a persona.”
Luisa María Hueso

Va ser el 1933 quan René Lacoste, campió de tenis, es va retirar i fundà la famosa marca del cocodril, ara un símbol
de posició social.

