Denominació

PR-CV 435: SENDA DEL BARRANC DE LA FOS

Accés al sender

Aielo de Malferit, Ontinyent

Distància

10,413 km

Desnivell

403 m

Punt de partida

Mirador del riu Clariano

Punt d'arribada

Pl. Palau

Dificultat

Mitja

Duració

3:38 h

Connexions amb altres
senders

SL-CV 11

Recorregut

Aielo de Malferit – Mirador Riu Clariano – Serratella –Molló de les Mentides
– La Clariana – Pont de l’ Arca – Central Eléctrica – Aielo de Malferit

Descripció
El sender comença en nucli urbà d'Aielo de Malferit al passeig de vianants al costat del riu Clariano. Des del
punt del mirador on es troba el panell informatiu de l'inici de la senda, deixant el riu a mà esquerra,
començarem el recorregut per esta zona de vianants que en pocs metres ens porta al portal del Carme i al
safareig municipal, en bon estat de conservació. Seguirem recte fins que ens trobem amb la Central
Elèctrica, on hi ha una font d’aigua potable, i el pont del Mig.
Des d'ací creuarem el riu en direcció sud i a pocs metres enllaçarem amb l'antic traçat del SL-CV 11. El camí
continua recte per un tram d'asfalt que canvia en pocs metres a un camí de terra per on seguirem sempre
recte en direcció sud on es divisa la creu a la part alta de la muntanya. Després d'uns quants metres i
d'haver passat algun encreuament, el camí es converteix en una senda que remunta una fort pendent fins a
l'esmentada creu de la Serratella per la qual passarem i des d’on podrem observar unes bones vistes
panoràmiques de la població. Des d’ací començarem el descens en direcció sud-oest, per una senda
escarpada que aprofita els escalons instal·lats en la roca per a facilitar el trànsit. La senda mor en un xicotet
camí on hi ha una àrea recreativa anomenada pont de l'Arca, des d’on girarem a l'esquerra fins a trobar un
altre pal pel qual cal passar dues vegades. El sentit de la marxa proposat ens porta a creuar el pont al costat
del canal i, just al final, començar a ascendir pels escalons i la senda escarpada cap a l'esquerra en direcció
sud, just pel lloc on acaba la gran tirolina que hi ha instal·lada.
La senda ens portarà en ascens fins a un punt en què descendirem uns pocs metres al costat d'un pont
tibetà que hi ha instal·lat per a continuar per la senda escarpada. A uns 50 metres des de l'esmentat pont en
direcció est trobarem la cruïlla que ens portarà a la cova Blanca d'obligada visita. Des de la cova es retorna
fins a l’anterior punt per a continuar l'itinerari per la senda escarpada fins al següent encreuament, el que ens
portarà a la cova De la Fos. Igual que en l'anterior, retornarem fins a l'encreuament de desviament pel
mateix traçat i des d'ací prosseguirem el recorregut en direcció oest fins que, a uns 50 metres, arribem al
desviament del Molló de les mentides. Continuarem el nostre sender en direcció oest i en ascens fins a
arribar a enllaçar novament amb el SL-CV 11 per a desviar-nos a l'esquerra a la recerca d'un estret i
degradat camí, ja al terme municipal d'Ontinyent, que seguirem en descens fins a arribar a unes edificacions
on es troba una antiga cova de vi, les coves Jerres, on es pretén instal·lar un faristol interpretatiu del
contingut. En esta zona, coneguda com la Clariana, prendrem l'asfalt a l'esquerra durant uns 200 metres, fins
que arribem a la vora del riu Clariano. Just quan el creuem prendrem la direcció esquerra per la senda
oberta al costat del llit d'este riu per a continuar uns 700 metres fins arribar primerament a l'Assut i, de
seguida, al moli Mata. Des d'ací continuem el nostre itinerari pel mur de la sèquia que ens portarà novament
al punt que esmentàvem anteriorment pel qual passaríem dues vegades, per agafar un camí de baixada amb
escalons que ens portarà fins al llit del riu pel qual transitarem fins arribar al Pont del Mig, la central elèctrica i

la font abans esmentada. Des d'ací, per a continuar amb la senda, pujarem al costat de la paret est de la
central elèctrica per a envoltar-la i passar al costat dels antics tubs de caiguda d'aigua de la central. De
seguida arribarem a un camí al costat d'unes cases i al poc a un camí asfaltat en coincidència novament
amb el SL-CV 11. El nostre itinerari es dirigeix cap al nucli urbà d'Aielo de Malferit. Primer passarà pel barri
de la Barceloneta i seguidament per la resta població passant per la fàbrica de licors "Destilerias Ayelo",
digna de visitar per ser gairebé un museu en actiu.
Des de la plaça on es troba la fabrica continuarem en direcció sud cap al portal del Carme per a creuar-lo i
arribar al transitat passeig de vianants que ens portarà a l'esquerra al panell d'inici de la senda.
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