Denominació

PR-CV 172 :SERRA DE QUATRETONDA- SENDA DEL MOLLÓ

Accés al sender

Crta Xàtiva- Gandia, del Camí de la Serra

Distància

18 km

Desnivell

300 m

Punt de partida

Quatretonda

Punt d’arribada

Quatretonda

Dificultat

Mitja

Duració

4h

Connexions amb altres
senders

SL-CV 39

Recorregut

El collet de l’Anglés – el corral de Banyeta – el Collao – el pla dels Engolidors –
la casa de la Bastida- la cava de la Falaguera – el pla de Penya – el cara-sol
de l’Avenc – la fonteta de l’Avenc – el collet de l’Aire – la Febra – el cara-sol de
les Voltes – el collet de l’Anglés

Descripció
La senda s’inicia, dins el nucli urbà, en el carrer del camí de la Serra. A uns 400 m, trobarem uns corrals
destinats antigament als ramats d’ovelles i de cabres, des d’on deixarem el camí de la Serra per enfilar-nos
cap amunt en busca del paratge de la Solana o cara-sol dels Corrals. Tot seguit arribarem al collet de
l’Anglés. Agafarem el camí de l’esquerra i anirem pujant a poc a poc fins aplegar al cim del Molló (417 m).
Després de 45 minuts de camí arribarem al corral de Banyeta que connecta amb la senda de l’Ombria de
Torrella (SL-CV 39); la deixarem a l’esquerra i seguirem cap avall fins al Collao que ens conduirà de nou al
camí de la Serra. A pocs metres de la cruïlla, trobarem l’àrea recreativa del pla dels Engolidors, on podrem
omplir les cantimplores i descansar abans de continuar la marxa fins arribar a la casa de la Bastida, alberg
municipal d’ús turístic que compta amb una aula natura per a escolars. A uns 5 minuts trobarem l’eixida del
camí de la serra i a uns 200 m trobarem l’inici de la senda de l’Escaló. Des d’aquest punt ens enfilarem de
nou per la senda, que ens conduirà a la cava de la Falaguera, forat de 25 m de fondària on mai falta l’aigua
i a la Casa del Tio Honori, l’últim herbolari de Quatretonda que feia fórmules amb herbes per a curar
malalties. Continuarem per l’esquerra de la casa i per la vora del barranc cap amunt arribarem al pla de
Penya, des d’on podrem veure la Vall d’Albaida, el Benicadell, la Safor, el Puig Campana i la valleta de Pinet.
En mig d’aquest pla, arribarem a la cruïlla que connecta amb la senda de les Caigudes de Pinet, per baixar
cap al collet de l’Aire. Agafarem l’itinerari que passa pel cara-sol de l’Avenç i que connecta amb la senda
dels Cossis i la del barranc dels Conills. Al cap d’una estona de baixada arribarem al collet de Toni que
enllaça amb la senda del barranc dels Conills. Després de passar per una casa i creuar-se amb la senda de
l’Avenc, arribarem a la fonteta de l’Avenc i al collet de l’Aire. Deixarem a la esquerra la senda de l’Avenc i
als 10 minuts enllaçarem amb el camí de la serra, al paratge conegut con la Febra. Continuarem i, a uns
metres, agafarem el camí de la dreta cap a la caseta de Miquel. Després d’una lleugera pujada arribarem al
cara-sol de les Voltes per gaudir d’unes magnifiques vistes de la Vall d’Albaida. Des d’ací, en pocs minuts,
haurem arribat al collet de l’Anglés, fi del nostre itinerari.
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RESUM DE LA DESCRIPCIÓ DEL SENDER
Descripció
La senda s’inicia en el carrer del camí de la Serra i a uns 400 m, trobarem els corrals, des d’on deixarem el
camí de la Serra per enfilar-se cap el paratge de la Solana o cara-sol dels Corrals. Caminant, arribarem al
collet de l’Anglés, punt d’inici i tornada del nostre recorregut.
Agafarem el camí de l’esquerra i anirem pujant fins aplegar al cim del Molló (417m). Als 45 minuts de la marxa
arribarem al corral de Banyeta, que connecta amb la senda de l’Ombria de Torrella (SL-CV 39); la deixarem
a l’esquerra i seguirem cap avall fins al Collao, que ens conduirà de nou al camí de la Serra. A pocs metres
de la cruïlla trobarem l’àrea recreativa del pla des Engolidors, on podrem omplir les cantimplores i descansar
abans de continuar la marxa fins arribar a la casa de la Bastida (alberg municipal d’ús turístic que compta
amb una aula natura per a escolars). A uns 5 minuts trobarem l’eixida del camí de la serra i a uns 200 m
trobarem l’inici de la senda de l’Escaló. Des d’aquest punt del camí, s’enfilarem de nou per la senda, que ens
conduirà a la cava de la Falaguera (forat de 25m de fondària, on mai no falta l’aigua) i a la Casa del Tio
Honori, (l’últim herbolari de Quatretonda, que feia fórmules amb herbes per a curar malalties). Continuant amb
el nostre recorregut, anirem per l’esquerra de la casa i s’enfilarem per la vora del barranc, cap amunt, fins
arribar al pla de Penya, des d’on podrem veure la Vall d’Albaida, el Benicadell, la Safor, el Puig Campana i la
Valleta de Pinet. En mig d’aquest pla, arribarem a la cruïlla que connecta amb la Senda de les Caigudes de
Pinet, baixant cap al collet de l’Aire. Agafarem a la dreta per l’itinerari que passa pel cara-sol de l’Avenç i
que connecta amb la senda dels Cossis i la senda del Barranc dels Conills. Al cap d’una estona de baixada
arribem al Collet de Toni, on enllaça novament amb la senda del Barranc dels Conills. Després de passar per
una casa i creuar-se amb la senda de L’Avenc arribem a la fonteta de l’Avenc i al collet de l’Aire. Deixarem
a la esquerra la senda de l’Avenc i als 10’ enllaçarem amb el camí de la Serra, en el paratge conegut con la
Febra. Continuarem i uns metres més davant agafarem el camí de la dreta cap a la Caseta de Miquel.
Després d’una lleugera pujada arribarem al cara-sol de les Voltes per gaudir d’unes magnifiques vistes de la
Vall d’Albaida. Des d’ací, en pocs minuts, haurem arribat al collet de l’Anglés, fi del nostre itinerari.

