Denominació

GR-7 :VENTA BOQUILLA -ALCOI (Terme d’Ontinyent)

Accés al sender

Ontinyent (Pla de Balarma)

Distància

16,9 km

Desnivell

Cota mínima 460
Cota max.

Punt de partida

Camí del Pla de la Balarma -Casa del Port

Punt d'arribada

Bocairent

Dificultat

Mitjana

Duració

4h 50min

Connexions amb altres
senders

PR-CV 306

31ªetapa: Ctra. Ontinyent, Font de la Figuera -Bocairent 32ªetapa: Bocairent - Alcoi
recorregut: 16,9 km
recorregut: 29’5 km
temps: 4h 50 min
temps : 7h 14 min
11L 12
Descripció
El GR-7 creua el terme d'Ontinyent per la part occidental, des del camí del pla de la Balarma. A
continuació, busca la casa del Port i davalla fins a l' Alianda, creuant la carretera CV-660 de Fontanars dels
Alforins a Ontinyent.
Segueix baixant per l’assagador del Pla i travessa el barranc de la Lloma Rasa, que compta amb una gran
riquesa biològica, per un pont de ferro d’una altura vertiginosa. En arribar a can Tomás, abandona el camí
per baixar al barranc de Morera, per davant d’aquesta casa. Després de remuntar el barranc, creua la CV665 per l´Ombria i passa per la font de Morera, que té aigua abundant al llarg de tot l'any. En passar el corral
de Martines baixem al barranc de la Vall Seca per trobar la font de la Teula i la venta Vella. Enfront
d'aquesta casa, es veu un camí que s'enfila cap a la serra, travessant uns bancals de secà fins a connectar
amb la senda dels Enginyers, que s'endevina per tota la vessant de I'Ombria.
Tot seguint la senda dels Enginyers i a l'alçada del barranc de Ballester, el GR-7 abandona aquesta senda
per buscar la font de Ballester i el camí que per la casa de Ponce arriba al terme municipal de Bocairent, a
la recerca de la casa de l’Oliva, i després a la casa Bonavista, gaudint de la panoràmica que ens ofereix la
serra de Mariola i la Valleta d’Agres. Una vegada travessada la carretera CV-81 i el barranc del Portell,
entrem en territori que forma part de la serra de Mariola, declarada Parc Natural. Seguim avançant per a
trobar-nos amb l’ermita i la casa de santa Bàrbera i la font del Pla. El camí és ara més bo, ja que
avancem per una pista forestal, sense quasi pendents, entre pins i carrrasques molt ben conservades, per
arribar al càmping de les Fonts de Mariola i una mica més endavant a la font de Mariola, habilitada com a
àrea recreativa.
Després d’haver begut d’aquesta font emblemàtica, ens dirigim cap a l’últim tram del GR-7 al seu pas per la
comarca de la Vall d’Albaida, ja que després d’arribar al mas dels Arbres, el sender s’endinsa a la comarca
de l’Alcoià i posteriorment del Comtat, a la recerca d’un pic mític com és el Montcabrer.
Aquesta senda és ben interessant des del punt de vista paisatgístic, ja que des de la Solana i I'Ombria
s'albiren les finques agrícoles conreades del centre de la Vall. A més, les fonts de la Rulla, Morera, la
Teula, el Moro, Ballester i Mariola brollen aigua al llarg de tot l'any.

Mapes

Arxiu fotogràfic

Denanar-li fotos a la tourist de Bocairent i a Jose Bernat de Bocairent

