Denominació

GR-236: RUTA DELS MONESTIRS. ETAPA 2

Accés al sender

Des de Gandia fins Alzira. Dins la Vall d'Albaida entra a Llutxent i Pinet

Distància

Total: 78,3km

Desnivell

550 m

Punt de partida

Total: Gandia (estació RENFE).
des de Llutxent

Punt d'arribada

Total: Alzira (estació RENFE)
Pinet

Dificultat

Mitja

Duració

3 o 4 jornades

Connexions amb altres
senders
Recorregut:
Etapa 1: Gandia (Renfe) – Almiserà (20,3km 5h)
Etapa 2: Almiserà -Pinet (19km 6h 45min)
Des de Llutxent- l’av. del Mont Sant - Ermita de la Consolació - Monestir del Corpus Christi - Castell del Xio- Barranc del
Castell - Corral de Bancalets- senda del Pla dels Arenals- Pinada de l´Avenc- Tossal de l’Aire- Pinet

Etapa 3: Pinet – La Barraca d’Aigües Vives (23km 6h 45min)
Etapa 4: La Barraca d’Aigües – Alzira (Renfe) (16km 5h 45min)
Recorregut etapa 2: Almiserà -Pinet (19km 6h 45min)
Almiserà - Llutxent- l’av. del Mont Sant - Ermita de la Consolació - Monestir del Corpus Christi - Castell del XioBarranc del Castell - Corral de Bancalets- Senda del Pla dels Arenals- Pinada de l’Avenc - tossal de l’Aire – Pinet.
Aquesta etapa és la segona de les quatre que formen la Ruta dels Monestirs, que va des de Gandia fins a Alzira, i
passa a la Vall d’Albaida entre Llutxent i Pinet. Aquesta ruta uneix les comarques de la Safor, la Vall d'Albaida i la
Ribera recorrent 17 municipis de la província de València (Gandia, Almoines, Beniarjó, Beniflà, Palma de Gandia,
Ador, Alfauir, Rótova, Lloc Nou de Sant Jeroni, Almiserà, Llutxent, Pinet, Barx, Simat de la Valldigna, Benifairó de la
Valldigna, la Barraca d'Aigües Vives i Alzira). A través del GR-236, podrem recórrer sendes antigues d’origen medieval
(com el Pas del Pobre), vies pecuàries, camins reials, senders de muntanya, camins rurals i antigues vies de
ferrocarril, a més de conéixer cinc monestirs: Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir), Corpus Christi (Llutxent), la Valldigna
(Simat de la Valldigna), d'Aigües Vives (la Barraca d'Aigües Vives) i la Murta (Alzira). En aquest projecte han participat
la Generalitat Valenciana, l’Agència Valenciana de Turisme, la Diputació de València i els ajuntament implicats ens la
ruta. Per a més informació www.rutadelsmonestirs.com
Descripció
Iniciem aquesta segona etapa de la Ruta abandonant la població d’Almiserà pel carrer Vernissa i pel camí del
Cementeri. Després, prendrem el camí dels Garrofers del Tio Garcia i seguidament, girant a l’esquerra, començarem
a ascendir la serra de Marxuquera per la senda de les Eretes. Arribarem a la part més alta de la serra, coneguda
com el bancal Roig, des d’on podrem observar els murs del castell de Vilella (d’orige musulmà, data del s. XII i
significa “terra despoblada”).
Deixem darrere el castell per a entrar a la Vall pel camí de les Eretes, que enllaça amb el camí de la Catalana, que
ens conduirà fins a Llutxent, concretament a l’av. de València, on trobarem a la nostra dreta la Tourist Info de
Llutxent i a la nostra esquerra l’av. del Mont Sant.
Continuarem per aquesta avinguda en direcció a Pinet i a la nostra esquerra divisarem el Calvari, que ens conduirà

cap a l’ermita de la Consolació (data de 1772 i destaca el sòcol de la capella que conté el relat del Miracle dels
Corporals) i des d’allí accedirem al monestir del Corpus Christi (s. XV). Des de la part posterior del convent, naix la
senda del Castell Vell, que ens du directament al Castell del Xio del s. XII. Des d’ací descendirem fins arribar al
barranc del Castell.
Seguidament, passarem per uns bancals d’ametlers i de tarongers. La ruta ens conduirà al corral de Bancalets. Des
d’aquest punt comença l’ascensió, en ziga-zaga, per la senda del pla dels Arenals, recuperada per a la senda dels
Monestirs. A la part alta, gaudirem de magnifiques vistes de la Vall d’Albaida i del Benicadell. La nostra senda
discorre ara més plana, fins arribar a la pinada de l’Avenc, situada als peus del tossal de l’Aire, on desembocarem en
una pista forestal, que anirà estretint-se fins a convertir-se en la senda que arribarà a Pinet.
Des de Pinet podrem continuar fins a Barx on continua la ruta dels monestirs o descobrir els paratges de Pinet com: la
penya del Migdia, l’alt de Carpi, la lloma Plana, el barranc i la font del Castellet i, fins i tot, l’espai natural protegit del
Surar de Pinet.
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