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Agraïment: a Ricard Bañó Armiñana, Matías Mas Gisbert, Josep Lluís Santonja Cardona, Josep Maria Segura Martí, Lluís Serra Laliga i Juan 

Vilaplana Gironés. 
 
Topònim: Carrascal, el. 
Categoria 1: element físic, orografia. 
Categoria 2: fitònim. 
Partida:  Polop Alt, la Llacuna, el Salt, Sant Benet Alt i la Canal Alta. 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 
X:714081.20438, Y:4281778.75990  
 
Descripció:  

Serra d’una extensió de 2.450 ha. També anomenada Carrascal de la Font Roja i, des del 1987 Parc Natural 
del Carrascal de la Font Roja (DOGV núm. 591, de 21-05-1987). 
 
Situació: 

La serra està situada al sud-oest de la ciutat d’Alcoi, a la comarca de l’Alcoià, al País Valencià. S’estén per 
les partides següents: Polop Alt, la Llacuna, el Salt, Sant Benet Alt i la Canal Alta, tot penetrant al sud en el 
terme d’Ibi. 
 
Etimologia:  

Pel que fa a l’etimologia del topònim, el Carrascal és un derivat col· lectiu de carrasca, que segons 
Coromines deriva d’una arrel preromana KARR–/KERR– (com a nom de quercínies) pròpia del sud i sud-oest 
d’Europa, no indoeuropea, però assimilada pels celtes continentals de la Gàl·lia i els Pirineus, que amb el sufix 
cèltic –IKA formaren el derivat *KARRIKA , d’on prové tant el nostre topònim com les variants garric-garriga. 
Aquest és un vocable comú al català carrasca-garric, espanyol carrasca, portugués carrasco, bereber akarrus, 
ítalogrec καρροζ , calabrés carrigliu, tots noms de varietats d’alzina més o menys petites (DECat IV, p.390-
395) i que, en el nostre cas, al·ludix a l’espècie Quercus ilex, ssp. rotundifolia. D’altra banda, la repartició en 
català general entre la variant carrasca (sud) i garric (nord) és antiga i es considera heretat del mossàrab 
(Carrascal figura en dues escriptures mossàrabs toledanes dels s.XII-XIII ) com ho són també altres topònims, 
com la Carrasqueta, per la conservació sorda de la –T– del sufix col· lectiu –ETA (DECat IV, p.393, a4) i és per 
això que la lateral alveolar /l/ en la denominació Carrascal estaria relacionada amb l’etimologia del topònim.  

 
Origen de la denominació i altres denominacions  
[Dades històriques de l’Arxiu Municipal d’Alcoi facilitades per: BAÑÓ ARMIÑANA , Ricard – SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

Rep el nom de Carrascal pel tipus de vegetació (bosc de carrasques) que sovinteja a la zona. Ara bé, durant 
els segles XIV  i XV, el Carrascal va rebre la denominació de la Teixeda:  

[...] quoddam troceum terre in Texeda termino de Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1300; 1300-01-22,  sf) 
[...] e de la dita ermita de sent Anthoni lo viso avant fins al portell de la Texeda [...] (AMA, PN, 

PM:1466; 1466-02-03, sf). 
Teixeda, prové del col· lectiu llatí TAXETUM, pl. TAXETA ‘bosquet de teixos’.  Es tracta d’un topònim que ha 

estat i està molt estés per tots els territoris del dialecte occidental (l’Alcoià, Els Ports, Camp de Tarragona, 
Priorat, Baix Camp, Ribagorça) amb les variants: Teixeda, Teixera, Teixereta, Teixar (OC VII, p.256, a43).  

Al segle XVI , Teixeda apareix associada amb Carrascal:  
[...] anaren al carrascal de la Texeda de la present vila de alcoy [...] (AMA, LC: 1591; 1591-01-02, 

p.823) 
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Al segle XVII  la denominació Teixeda fa referència a una part diferenciada del Carrascal: 
[...] Item una masa(da) ab casalici a la ombria de la Teixeda, terme de la present vila de Alcoy, que 

afronta ab terra de Baltasar y Jaume Paya, ab terra de Joseph Gisbert de Joseph de Miquel, ab 
terra dels hereus de Luis Llopis y ab los llimits del Carrascal [...] (AMA, LPA: 1669, p.802). 

[...] una heretat a la ombria de la Teixeda, terme de la present vila, que afronta ab terra de Francés 
Cantó, ab terra de Gaspar Valls, ab asegador real y camí del Carrascal [...] (AMA, LPA: 1669, p. 
599). 

Al segle XVIII  trobem, a més, les denominacions: “monte Carrascal”, “bosque del Carrascal”, “Umbria del 
Carrascal” (vegeu documentació). 

Al segle XIX  també el trobem com a “las hombrias” [...] en la heredad de Josef Celedon a las hombrias de 
este termino  [...] (AMA, LTA (II), 1811, sf,  núm. 4126). 

Al segle XX (1955), en el Mapa Topográfico Nacional, Escala 1:50.000, full 846, esta serra apareix, 
impròpiament denominada, “Sierra de Menechaor” tot prenent com a genèric el nom del cim. 
 
Documentació:  
Segle XVI :  

[...] serra del carrascal [...] fins al limit de dita font Roja [...] (AMA, LC: 1591, p. 823). [Informador: BAÑÓ 

ARMIÑANA , Ricard] 
Segle XVII : 

[...] en lo Carrascal de aquesta Vila on nax la font roja terme de la matexa [...] (AMA, DMFR: 1653, p. 47). 
[Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

[...] Item una masada ab sa casa en la partida de la Canal, terme de la present vila de Alcoy, que afronta ab 
terra de Don Gaspar de Scals, ab terra de Jaume Botella, cami real que va a Ibi en mich, ab terra de la 
viuda de Juan Sempere a la part de alla de dit camí de Ibi deves la ombria, ab terra de Roch Carbonell 
part dellà dit camí de Ibi deves la ombria, y part desa dit cami deves la solana, y ab la solana del 
Carrascal [...] (AMA, LPA: 1669, p.659). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

[...] Item una masada en la partida de la Ombria del Carrascal, terme de la present vila de Alcoy, que 
afronta ab terra dels hereus de March Antoni Gisbert de Macià, ab maset de Gaspar Valls, ab lo 
barranch de Bertomeu Moya, y ab la cerra del Carrascal [...] (AMA, LPA: 1669, p.833). [Informador: 

SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
Segle XVIII : 

[...] para hacer un pozo, de nieve, en el Malladar, comúnmente llamado de la Sarañana sito en el termino de 
esta Villa de Alcoy, en la Ombria del Carrascal [...] (AMA, MFR, 1732, lligall 1, núm.20). [Informador: 

SEGURA  MARTÍ, Josep Maria] 

[...] Bosque del Carrascal [...] (AMA, LTA (I), 1754, 26r, núm.357). 
[...] en territorio propio del padre Thomas Picher sito a la Umbria del Carrascal [...] (AMA, LTA (I), 1789, 

180 v, núm.2071). 
[...] se concedió licencia a Manuel Villanueva para el corte de mil ochocientas treinta y dos encinas [...] 

existente en el monte Carrascal [...] (AMA, LTA (II) (1793-12-01) núm. 2.516, sf). 
Segle XIX:  

[...] Reconstruccion del Santuario de la Fuente Roja en el Monte Carrascal [...] (AMA, RSFR: 1885). 
[Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

Segle XX: 
[...] Querena del Carrascal de la Fuente Roja [...] Sierra de Menechaor [...] (MTN: 1955, full 846). 
[...] Monte Carrascal [...] Parc Natural del Carrascar de la Font Roja [...] (PTMA: 1986). 
[...] Munter del Carrascar [...] (PTMA: 1990). 
[...] Carrascar de la Font Roja [...] (PCVP:1991). 
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Segle XXI : 
[...] Carrascal de la Font Roja [...] (MTMA: 2002). 

 
Genèric derivat:  

Ombria del Carrascal. 
 
Extensió geogràfica:  

Pel que fa a l’extensió geogràfica del topònim, abasta tot el País Valencià i les comarques catalanes del 
Montsià i la Ribagorça, amb diverses variants: Carrascal, Carrascalet, Carrasquer, Carrasquera, etc. (OC III, 
p.286, a14) (CTV: 2009). 
 
Observacions 

El Carrascal de la Font Roja és un dels espais naturals millors conservats del territori valencià. Els factors 
climatològics i geogràfics determinen la flora i la vegetació del parc que s’inclou en el sector setabenc de la 
província catalano–provençal–balear, de la regió mediterrània del regne holàrtic. S’hi troben gairebé un miler 
d’espècies diferents agrupades en diversos grups de vegetació: helofítica, d’aigües dolces natant,  rupícola, de 
runars, ruderal i arvense, de pasturatges anuals, de pradells, de pradells humits i jonqueres, de matollars, 
sabanoide ripària, caducifòlia i comunitats dependents, i escleròfila mediterrània (Serra–Soler: 2011, p. 17–40).      

La presència d’un extens carrascar d’ombria amb marfull i d’una més reduïda representació del bosc de galer, 
a qui acompanyen altres espècies (moltes d’elles caducifòlies) com el freixe de flor, l’auró, la moixera o el teix, 
a més de les espècies que colonitzen runars i cingleres –algunes de les qual són endèmiques–  determina per al 
paratge un interés botànic de primer orde, per això la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat 
Valenciana, mitjançant el programa LIFE-Natura, cofinançat per la Comissió de Medi Ambient de la Unió 
Europea, hi ha declarat tres zones de microreserves de flora: el Menejador (DOGV núm. 3505, de 28-05-1999) 
amb una superfície de 1,2 ha; el mas del Cotet (DOGV núm. 3928, de 30-01-2001) amb una superfície de 19,9 
ha; i el Pilar de Ximo (DOGV núm. 3928, de 30-01-2001) amb una superfície de 19,9 ha. Com a conseqüència 
de la bona conservació del bosc, la fauna, hi troba un bon recer. És especialment destacada la comunitat 
d’espècies que requerixen de medis forestals, com és el cas dels mamífers carnívors (geneta, teixó, gat cerval), 
aus de bosc (reiets, bruels, pica-soques, etc.) i diverses espècies de rapinyaires (àguila cuabarrada, àguila 
daurada) (Nebot: 1993, p.173).  

Immersa en el sistema Bètic, el massís està constituït per roques calcàries del terciari, i els materials 
procedents de l’ensorrament de les cingleres i de la resta de roques calcàries en representen els del quaternari. 
Les argiles del Keuper, els materials més antics del parc (període triàsic de l’era secundària) afloren a la 
carretera d’accés al santuari i al camí del mas de Tetuan (Mansanet et al: 1982, p.43). 
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Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 
AMA, PN, PM: 1300. ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Protocol Notarial de Pere Miró (1296–1303). Signatura 481. 
AMA, PN, PM: 1466. ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Protocol Notarial de de Pere Martí (1466). Signatura 501. 
AMA, LC: 1591  ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Llibre de Consells (1581–1591). Signatura 16. 
AMA, DMFR: 1653 . Declaració del miracle de la Font Roja. [Sense signatura] 
AMA, LPA: 1669 . AMA: Llibre de Peytes de Alcoy (1669-1780), signatura 182. 
AMA, MFR: 1732  ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Montes Font Roja, (1732–1885). Signatura 5299. 
AMA, LTA (I) . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones que 

se imponen empezando en el año 1748-1793. Signatura 1679. 
AMA, LTA (II) . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones 

que se imponen empezando en el año 1793-1811. Signatura 9646. 
AMA, RSFR: 1885. AMA, expedient de Reconstruccion del Santuario de la Fuente Roja en el Monte Carrascal y construcción de una carretera 

(1885), signatura 5299/8. 
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