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La comarca de la Vall d’Albaida, integra-
da per 34 municipis i situada al sud de la 
província de València, és una joia d’interior 
que alberga nombrosos atractius culturals i 
naturals. La seua proximitat amb la costa i 
amb les capitals de província, fa que la Vall 
d’Albaida siga un lloc perfecte per fer turis-
me rural i d’interior. La Vall d’Albaida està 
envoltada per la serra de  Mariola, la Serra 
Grossa, la serra d’Agullent i la serra del Be-
nicadell i està banyada pel riu Clariano i el 
riu Albaida. Per això es tracta d’una comple-
ta comarca que, a més de suposar un gran 
al·licient mediambiental si desitges descon-
nectar de la ciutat i gaudir de la flora i la fau-
na de la zona, també t’ofereix un ric patri-
moni cultural i una exquisida gastronomia.
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Introducció

La comarca de la Vall d’Albaida, 
situada al sud de la província de 
València, es troba envoltada de cinc 
serres que la converteixen en un lloc 
ideal per a la pràctica d’esports en 
plena natura. A més a més, en els seus 
34 municipis trobaràs un important 
patrimoni cultural i natural, rodejat 
d’una rica gastronomia que faran dels 
passeigs unes jornades inoblidables.

L’abundància de recursos paisatgístics, 
ambientals, naturals, botànics i 
etnològics han permés la creació de 
nombroses rutes per la comarca. 
Aquests senders, perfectament 
senyalitzats, recorren tota la Vall i 
s’endinsen en les nostres serres i boscs.

Amb l’edició d’aquest fullet et 
proposem 28 senders per les serres 
de la Vall d’Albaida on, sens dubte, 
descobriràs paisatges i racons 
encisadors, alhora que viuràs una 
aventura en entorns privilegiats i de 
gran valor ambiental. 

Aquesta guia de senderisme és una 
recopilació de tots els senders, tan 
homologats com no, més singulars 
i representatius de la comarca. La 
informació que conté ha sigut extreta 
de diferents fonts públiques i privades; 
per tant, es tracta d’una recopilació 
realitzada per la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall d’Albaida amb un 
valor merament informatiu.
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És la serra més emblemàtica per als 
valldalbaidins, una referència i una 
visita obligada. Representa el sostre de 
la comarca amb una altitud de 1.104 
metres. El seu origen toponímic deriva 
de l’àrab “Penya Cadiella”, utilitzada així 
en el “Cantar de Mio Cid”. Concretament, 
el Benicadell és la prolongació de la 
muntanya de la Covalta en la serra 
d’Agullent fins al Pou Clar d’Ontinyent i, en 
sentit contrari, arriba fins a la serra d’Ador, 
a la comarca de la Safor. 

Caminant per les sendes és fàcil adonar-se’n 
de l’estreta vinculació d’aquesta serra 
amb l’home: murs de pedra, pous de neu, 
abancalaments de pedra en sec, torres de 
guaita, castells... són les manifestacions 
que testimonien el pas del temps i de les 
diferents èpoques històriques.
A banda dels senders que trobaràs al 
Benicadell, també podràs descobrir el 
paratge protegit de l’ombria del Benicadell.

Aquesta mítica serra estén els seus dominis 
per tres comarques (la Vall d’Albaida, 
el Comtat i l’Alcoià). L’any 2002 va ser 
declarada parc natural i compta amb més 
de 16.000 hectàrees. Més de la meitat 
de la seua extensió pertany a la vila 
valldalbaidina de Bocairent. Nombrosos 
rius (el Vinalopó, el riu d’Agres, el Serpis i 
el Clariano) i fonts naixen en aquesta serra. 
Caminant pels senders s’hi observa com 
l’aigua, la terra i la vegetació es combinen 
a la perfecció, creant paisatges únics. El 
tret més característic de la serra Mariola 
és la diversitat i la riquesa de les seues 
plantes aromàtiques i medicinals que la 
fan coneguda a tot arreu; timó, romer, 
sajolida, camamilla, cua de gat, espígol, 
malrubí, sàlvia... són plantes emprades 
per a condimentar menjars i per a usos 
medicinals i aromàtics. Destaca la presència 
de carrasques, pinnades i el bosc de teixos.

A més de tota la bellesa paisatgística, 
podràs descobrir un ric patrimoni etnològic. 
Clar exemple d’això són les neveres o caves 
que poblen la serra. Et recomanem la visita 
a les neveres més importants de la Mariola: 
la cava de l’Habitació, la Cava Arquejada 
o Gran, la caveta del Buitre, la cava d´en 
Miquel, i com no, la cava de Sant Blai a 
Bocairent.

Serra del Benicadell Serra de Mariola
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Aquesta serra té el seu origen a Villena-Biar 
i avança cap a la mar en direcció NE. Amb 
una unitat estructural clara, s’endinsa a la 
Vall d’Albaida on rep diversos noms: serra 
d’Agullent - Benicadell, serra d´Ontinyent 
- Agullent, serra d’Agullent o de l’Ombria. 
Entre les muntanyes o elevacions més 
importants trobem: l’Ombria, l’alt de la 
Filosa, l’altet de l’Aire, l’altet de Fèlix, la 
Serreta, el Torrater, la Penya Alta, la Penya 
Llisa o la Covalta. Els amants de la natura 
descobrireu paisatges esculpits per l’aigua, 
avencs de gran profunditat, barrancs 
estrets i àrees recreatives on descansar i 
recuperar forces o refrescar-se amb l’aigua 
de les seues fonts. El paratge fluvial més 
destacat és el Pou Clar, a Ontinyent, de 
gran importància ecològica, paisatgística 
i natural, on l’aigua forma pous i gorgs 
excavats en la roca calcària utilitzats com a 
piscines naturals a l’estiu.

Serra d’Agullent - Ontinyent

La Serra Grossa actua com a barrera 
natural entre la nostra comarca i la 
Costera. És considerable la seua extensió 
encara que els cims no superen els 900 
metres. Aquesta serra naix a la Font de 
la Figuera, recorre la Vall d’Albaida de 
forma paral·lela a la serra de l’Ombria 
fins a arribar al massís del Buixcarró-
Montdúver, en la veïna comarca de la Safor. 
Successions de muntanyes de barrancs i 
el transcórrer del riu Albaida, que travessa 
l’estret de les Aigües a Bellús, són els 
principals trets geomorfològics. Encara que 
la vegetació és escassa, com a excursionista 
pots localitzar part de la fauna autòctona 
com l’esquirol, el teixó, el porc senglar, el 
conill o la rabosa.

Serra Grossa



Ubicada a la zona est de la Serra Grossa, 
és lloc d’unió de les alineacions bètiques i 
ibèriques amb notable presència de falles 
originades per les propietats càrstiques del 
terreny. Les alçades més importants són 
l’alt de l’Hedra (672 m) i la Mola (500 m). 
En aquest entorn natural abunden els 
arbusts on el timó, el romer i l’argelaga 
són els principals protagonistes. A més, hi 
ha presència de pins i una microreserva de 
flora ubicada a l’ombria de la serra amb 
espècies endèmiques molt difícils de trobar 
en altres llocs. 
Destaca el paratge natural municipal 
del Surar, en les localitats de Pinet i de 
Llutxent, d’innegable atractiu paisatgístic 
i de rica fauna, típica zona de matoll 
mediterrani i seu de la surera més 
meridional de les existents a les terres de la 
Comunitat Valenciana. 

Cal destacar el GR-236 que travessa la 
nostra comarca: la ruta dels Monestirs, que 
passa pels municipis de Llutxent i Pinet. 
(www.rutadelsmonestirs.com). 

Naturalesa, història, bellesa, aigua, 
magnífiques vistes... qualsevol que desitge 
recórrer llocs únics no ha de passar 
l’oportunitat de visitar tot el que la Vall 
d’Albaida ofereix a l’amant de la natura. 
Rutes per a tots els gusts dins els paratges 
de major interés natural, paisatgístic i 
cultural de la comarca.

Serra de Quatretonda (el Buixcarró)

Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida
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Índex Guia de senders

Serra del Benicadell  
SL-CV 10: Senda general d’Otos 

SL-CV 43: Aielo de Rugat 

SL-CV 44: Senda de les fonts de Rugat 

SL-CV 83: Mirador de la Creueta 

SL-CV 84: Ruta de l’Aigua

SL-CV 118: Ruta del Castell i altres joies del patrimoni natural 

SL-CV 122: Senda dels nevaters de Salem a la Barcella 

SL-CV 140: L’herència del reg musulmà de la font i la bassa d’Elca

PR-CV 213: Beniatjar - El Ràfol de Salem - Alt del Benicadell

PR-CV 222: Senda de l’alt del Benicadell

PR-CV 390: Ruta de les Penyes Albes

Serra de Mariola
PR CV 4: Banyeres. Ruta del naixement del Vinalopó

GR-7: Etapa: Venta Boquilla - Alcoi

Serra d’Agullent - Ontinyent
SL-CV 9: Senda del Castellar 

SL-CV 19: Senda del Remallar o Gamellons 

PR-CV 121: Senda dels Enginyers - la Covalta

PR-CV 122: Senda del barranc dels Tarongers 

PR-CV 134: Agullent - Agres

PR-CV 135: Senda de l’Assagador - Agullent

Serra Grossa
SL-CV 11: Senda de l’Ombria 

PR-CV 125: Senda de la Solana 

PR-CV 306: Senda del Cinquantenari 

PR-CV 435: Senda del barranc de la Fos

Serra de Quatretonda (El Buixcarró)
SL-CV 39: Senda de l´ombria de Torrella

PR-CV 172: Serra de Quatretonda

PR-CV 434: El Surar, la barraca de Pedra Seca 

  i El Puig Agut de Llutxent 

GR-236: Ruta dels Monestirs

Senders de la Vall d’Albaida per municipi

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

34

36

38

39

40

42

44



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra del Benicadell

Camí de la Serra 
Accés al sender: nucli urbà d’Otos
Distància: 4 km
Desnivell: 250 m
Punt de partida: font de Baix (Otos)
Punt d’arribada: barranc de la Mata
Dificultat: baixa
Duració: 1h 20min
Recorregut: 
Otos - Font de Baix - Senda general - 
Carretera CV-615 Carrícola / Beniatjar 
- Camí rural - Nevera de Tormo - Àrea 
recreativa del barranc de la Mata - Depòsit 
d’aigua - Senda del barranc del Naixement - 
Naixement del barranc de la Mata
Descripció:
El sender local SL-CV 10 recorre un dels 
entorns més bonics i desconeguts de 
la comarca de la Vall d’Albaida. Gaudir 
d’aquest espai, que ens permet estar en 
contacte permanent amb la natura, és 
l’objectiu que es proposa amb la realització 
d’aquesta senda.
Partint des del nucli urbà d’Otos hauràs 
de dirigir-te als següents punts: font de 
Baix - Senda general - Carretera CV 615 
Carrícola / Beniatjar - Camí rural - Nevera 
de Tormo - Àrea recreativa del barranc de la 
Mata - Depòsit d’aigua - Senda del barranc 
del Naixement - Naixement del barranc de 
la Mata.

SL-CV 10: SENDA GENERAL D’OTOS 

Font de Baix

Paratge Barranc de la Mata

Castell d’Aielo de Rugat
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Serra del Benicadell

Accés al sender: Aielo de Rugat en la 
CV-689 entre Rugat i Montitxelvo
Distància: 5,3 km
Desnivell: 300 m
Punt de partida: Aielo de Rugat
Punt d’arribada: Aielo de Rugat
Dificultat: baixa
Duració: 1h 45min
Connexions amb altres senders: SL-CV 44
Recorregut: 
Aielo de Rugat - Font de la Pasta - Casa del 
Magre - Penyes Llúcies - Collado - Font de la 
penya de l’Hedra - Font de Ferri - Aielo de Rugat 
El sender té tres derivacions: Penyes Llúcies 
(40min), Castell (10min) i Collado (25min).
Descripció:
Hauràs d’eixir de la població en direcció cap 
a la font de la Pasta per un camí asfaltat que 
discorre paral·lel al barranc de la Font. La senda 
et condueix cap a l’encreuament caseta del 
Magre - Penyes Llúcies. Si prens el ramal de la 
dreta, accediràs en 40 minuts a les Penyes Llúcies 
(540 m) passant pel corral de Simeó i pel corral 
de Montesí. S’anomenen Llúcies per la lluentor 
que desprenen després de ploure i així és fàcil 
divisar-les des de ben lluny. Estan formades per 
un conglomerat de roques i arena, adoptant la 
forma i textura de la lava volcànica. 
Des d’ací pots enllaçar amb el SL-CV 44 de 
Rugat que et porta a aquest municipi, però 
nosaltres tornem a la senda principal. De nou, 
situat a l’encreuament caseta del Magre-Penyes 
Llúcies arribaràs a la caseta del Magre en 20 

SL-CV 43: AIELO DE RUGAT

minuts, amb les seues esplèndides vistes cap 
al Benicadell, la Serra Grossa i el Montdúver, 
únicament superables si des d’ací puges en 
10 minuts al castell d’Aielo de Rugat. Es tracta 
d’una fortificació d’origen musulmà que compta 
amb aljub d’aigua en bon estat de conservació 
i grossos murs, encara en peu, que et poden 
fer imaginar com eren les estances del castell. 
Jaume I va sofrir ací una emboscada del xeic àrab 
Al-Azraq.
Hauràs de dirigir-te en direcció est cap a 
l’encreuament Collado-Penya l’Hedra on pots 
optar pel ramal del Collado, al qual accediràs 
en 25 minuts. Des d’ací, amb els seus 575 m 
d’altitud, tens davant la Cuta i la serra de la Safor, 
amb tota la seua esplendor, i a través d’una 
pista que ix per la dreta arribaràs al Racó del Duc 
(riu Serpis). En el Collado trobaràs una casa en 
restauració i un gran corral per al ramat, damunt 
d’aquest unes basses i la font, tot sota l’esguard 
de la Carrasqueta, el cim més alt del terme, amb 
843 m d’altitud.
Reprén la ruta circular. En arribar a l’encreuament 
anterior, si vas a l’esquerra, descendiràs a la font 
de la penya de I’Hedra, amb escàs cabal d’aigua, 
però lloc acollidor per a realitzar una aturada i 
gaudir de la quietud de l’entorn i de grans parets 
calcàries cobertes d’hedra.
Segueix pel costat del barranc del Collado, on 
trobaràs les restes d’un antic forn de calç. Després 
de baixar per unes escales rústiques, es poden 
apreciar uns conreus de garrofers i oliveres 
que et conduiran cap a la font de Ferri, la més 
emblemàtica de l’entorn. Al cap de 10 minuts 
arribaràs a Aielo de Rugat, final del recorregut. 
Aquesta senda es pot iniciar en sentit contrari des 
de la font de Ferri fins a Aielo de Rugat.
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Serra del Benicadell

Accés al sender: des de Rugat
Distància: 2,7 km
Desnivell: 250 m
Punt de partida: camí de les fonts de 
Rugat - Àrea recreativa de Rugat
Punt d’arribada: rugat
Dificultat: baixa
Duració: 1h 50min
Connexions amb altres senders: SL-CV 43
Recorregut: 
Rugat - Camí de les Fonts - Àrea recreativa 
de les Fonts - Molí de Rugat - Font de la 
Barranca - Casa de la Barranca - Rugat
El PR té una derivació a les Penyes Llúcies 
(connexió amb el SL-CV 43 d´Aielo de 
Rugat).
Descripció:
Eixint de Rugat (290 m d’altitud) pel camí 
de les Fonts i en només 25 minuts arribaràs 
a l’àrea recreativa de Rugat, punt de 
partida del sender. Abans d’endinsar-te 
en la serra, et proposem apropar-te fins 
al càmping on trobaràs un llac on reposar 
forces, descansar i pescar a l’ombra. A 
50 metres del càmping, podràs observar 
les restes d’un poblat musulmà, situat 
a la vora del barranc de les Fonts o riu 
Vernissa. A més a més, en tan sols 10 
minuts des de Rugat, veuràs un dels pocs 
molins fariners que queden en peu per la 
zona i a escasses 50 passes del barranc, 

hi trobaràs l’anomenat toll del Datiler. Pel 
mateix camí arribaràs al paratge de les 
fonts de Rugat i a l’àrea recreativa des d’on 
comença el SL-CV 44. Reprén la marxa fins 
a l’encreuament de la casa de Barranca - 
Penyes Llúcies, a la qual pots arribar en 20 
minuts.
Aplegats a aquest punt pots escollir dos 
trajectes: el primer et portarà en 10 minuts 
a les Penyes Llúcies i podràs enllaçar amb 
el PR-CV 43 d’Aielo de Rugat, i el segon 
et conduirà cap a la casa de Barranca, 
després de passar per la font de Barranca, 
on finalitza el recorregut, que caldrà fer 
a la tornada en sentit invers. Una vegada 
arribats a la casa de Barranca pots 
continuar la marxa amb un altre sender 
que et conduirà a la font de l’Estaca i molt 
a prop d’ella al mirador de Rugat, aquest 
sender discorre per l’alineació de les Penyes 
Albes - Benicadell. Després podràs accedir 
a altres llocs pels senders existents en els 
termes municipals veïns.

SL-CV 44: SENDA DE LES FONTS DE RUGAT

Rugat
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Serra del Benicadell

Accés al sender: Montitxelvo
Distància: 1 km (lineal)
Desnivell: 133 m
Punt de partida: Av. de la Constitució
Punt d’arribada: Creueta
Dificultat: mitjana
Duració: 30min
Connexions amb altres senders: SL-CV 84
Recorregut: 
Montitxelvo - Ermita del Salvador - Creueta 
Descripció:
El tossal de la Creueta es troba al nord-
oest del terme municipal de Montitxelvo. A 
l’ermita del Salvador s’accedeix per un camí 
empedrat que, com l’entorn de l’ermita, 
ha sigut recentment recuperat. L’espai des 
de l’ermita fins al pic està format per un 
terreny compacte i de roca amb un pendent 
elevat. L’itinerari parteix de l’avinguda de 
la Constitució, a pocs metres de la parada 
d’autobusos de Montitxelvo, i es puja a 
l’ermita del Salvador pel camí de l’Ermita. 
Des d’allí, s’agafa una senda ascendent 
que et conduirà sense dificultat fins al cim, 
on es troba la Creueta, també recentment 
recuperada.

SL-CV 83: MIRADOR DE LA CREUETA

420
Montitxelvo

380

340

300

Ermita del Salvador

La Creueta
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Serra del Benicadell

Accés al sender: Montitxelvo
Distància: 5 km (circular)
Desnivell: 50 m
Punt de partida: Av. de la Constitució
Punt d’arribada: Montitxelvo
Dificultat: mitjana
Duració: 2h
Connexions amb altres senders:  
SL-CV 84 / SL-CV 43
Recorregut: 
Montitxelvo - Cementeri - Barranc del Planet 
- Camí Vell d’Aielo de Rugat - Bassa del 
Sastre - Font de Ferri - Riurau de Mahiques 
- Font de la Nava - Font de Micairent - Camí 
de l’Horta del Molí - Alcavor de Remigio - 
Montitxelvo.
Descripció:
L’itinerari parteix de l’avinguda de la 
Constitució, a pocs metres de la parada 
d’autobusos de Montitxelvo, i continua 
pel carrer de les Escoles fins a la font de 
Baix. Des d’ací continua cap al cementeri 
pel camí Reial de Gandia (via pecuària). 
L’itinerari arriba fins al barranc del Planet i 
segueix per la seua vora esquerra pegat al 
barranc. Una vegada arribes a l’aqüeducte 
del Planet, l’itinerari continua pel camí Vell 
d’Aielo de Rugat sempre per la vora de 
baix, pegat al barranc. Posteriorment, per 
un camí entre horts, s’arriba a la bassa del 

Sastre. Aquesta bassa és una monumental 
obra d’enginyeria hidràulica que consta de 
dues basses, la Gran i la Menuda. Des d’ací, 
continua fins a la font de Ferri, per un camí 
forestal. En la font de Ferri, s’enllaça amb la 
senda local SL-CV 43. 

A continuació, l’itinerari passa pel riurau de 
Mahiques i arriba a la font de la Nava. La 
següent parada de l’itinerari és a la font de 
Micairent, on trobaràs una àrea recreativa, 
un molí hidràulic i dues basses. La senda 
continua pel camí de l’horta del Molí fins 
a la mina d’aigua coneguda com l’Alcavor 
de Remigio. D’aquest singular element, 
cal destacar la galeria, coberta amb una 
volta de cadiraire realment molt singular. 
L’itinerari arriba al punt d’inici després de 
passar per la font de Baix.

SL-CV 84: RUTA DE L’AIGUA

Bassa del Sastre
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Serra del Benicadell

antigues com la del Meler, la del Cardenal i 
la de Fontanars, etc. 
Aquest sender comença en el parc del 9 
d’Octubre d’Atzeneta d’Albaida, presenta 
una dificultat mitjana (amb un desnivell de 
276 m) i està convenientment senyalitzat. 
Compta amb panells explicatius i taules 
d’interpretació dels diferents recursos que 
trobareu al llarg del recorregut.
Es tracta doncs, d’una visita obligada 
per descobrir el paratge natural protegit 
de l’Ombria del Benicadell, on de segur 
et sorprendran les vistes panoràmiques 
de la Vall d’Albaida i de la serralada del 
Benicadell, amb el majestuós cim presidint 
a llevant.

Accés al sender: direcció Atzeneta 
d’Albaida - Carrícola
Distància: 6,15 km (lineal)
Desnivell: 276 m
Punt de partida: Parc del 9 d’Octubre 
des d’Atzeneta d’Albaida
Punt d’arribada: nevera corral de Diego
Dificultat: mitjana
Duració: 1h 20min
Connexions amb altres senders: PR CV 222
Recorregut: 
Atzeneta d’Albaida - Parc del 9 d’Octubre 
- Nevera de la Solana - Castell de Carrícola 
- Corral de Diego - Colomer - Forn de calç - 
Nevera de Penalba o de Joaquim - Nevera 
del corral de Diego 
Descripció:
El recorregut del sender local SL-CV 118 
mostra, a més d’interessants testimonis 
paisatgístics i vestigis arquitectònics de 
la societat tradicional, la manera de viure 
dels nostres avantpassats: les neveres 
d’Atzeneta (la de la Solana i la d’Atzeneta); 
les neveres del corral de Penalba i la 
de Diego; els corrals de ramat, moltes 
vegades associats a les neveres, com són 
el de Penalba i el de Diego; les casetes de 
llaurador de Joaquim o el corral de Faus; 
els forns de calç i les carboneres; les fonts 

SL-CV 118: RUTA DEL CASTELL I ALTRES JOIES DEL PATRIMONI RURAL

Castell de Carrícola



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra del Benicadell

Accés al sender: Salem
Distància: 5,3 km (lineal)
Desnivell: 307,54 m
Punt de partida: font del Pouet
Punt d’arribada: nevera del Paller
Dificultat: mitjana - baixa
Duració: 2h 30min
Recorregut: 
Font del Pouet (Salem) - Font de la Barcella 
- Caseta del Sastre - Castell i nevera de la 
Barcella - Nevera del Paller.
Descripció:
La localització de les neveres de la 
serra de Salem i de la resta de la Vall 
d’Albaida reflecteixen la geografia de les 
precipitacions nivoses de l’època. Des de 
Salem (365 m) fins a l’alt de la Barcella 
(756 m) trobaràs un conjunt de sis pous o 
caves, entre neveres ben obrades i simples 
clots o ventisquers: la nevera del Castellet 
(o de la Barcella), la del Paller, la del Frontó, 
la del camí de Castelló, la del camí del Port i 
la del Clot del pla de la Sima.  
Des de Salem, hauràs de remuntar per 
la font de la Barcella i el barranc de 
les Coves (d’importància arqueològica) 
fins a la caseta del Sastre, on gaudiràs 
de magnífiques vistes de la penya del 
Benicadell. Enllaçaràs amb la pista forestal 
que puja fins a l’alt de la Barcella des del 

port de Salem, un paratge on destaquen 
les neveres del Paller i del Castellet. La 
nevera del Paller (756 m) és una de les 
construccions més espectaculars de tota 
la Comunitat Valenciana, per la seua 
grandària (13 m de diàmetre exterior) i 
per la solidesa de l’obra arquitectònica. 
Des d’aquest punt, podràs gaudir de la 
panoràmica més privilegiada de la foia de 
Salem, presidida per l’imponent cim del 
Benicadell, la resta de la Vall d’Albaida i el 
Comtat de Cocentaina amb l’Albufereta de 
Gaianes i el pantà de Beniarrés. 
A colp d’ull, es pot distingir també l’alt de 
la Barcella i la seua silueta característica. 
Abans, caldrà reprendre el camí per la 
pista forestal, on destacarem les restes 
d’un antic santuari ibèric, ara perdut entre 
la malesa. Arribats a l’alt de la Barcella 
o mola del Castellet, el primer que crida 
l’atenció és, precisament, les restes de 
l’antic castell islàmic dels segles XII-XIII. 
Als peus del castell hi trobem la nevera del 
Castellet o de la Barcella, on finalitza el 
recorregut de pujada.

SL-CV 122: SENDA DEL NEVATERS DE SALEM A LA BARCELLA



16 | 17

Serra del Benicadell

Accés al sender: Salem
Distància: 3,6 km
Desnivell: 88 m
Punt de partida: Salem
Punt d’arribada: Salem
Dificultat: baixa
Duració: 1h 30min
Recorregut: 
Salem - Panoràmica ombria del Benicadell 
- Cruïlla de camins - Bassa de Monxereví - 
Abeurador - Bassa d’Elca - Àrea recreativa 
de la font d’Elca - Panoràmica muntanyes 
de la Barcella - Cruïlla de camins - Salem 
Descripció:
En l’itinerari trobaràs unes espectaculars 
vistes del paratge de l’Ombria del 
Benicadell i un encreuament de camins, et 
conduirà a la bassa de Monxereví, passant 
després per un abeurador, ullets que 
encara queden i la bassa d’Elca una de les 
més grans de la Vall d’Albaida.
A l’àrea recreativa de la font d’Elca, podràs 
observar magnífiques vistes de la serra de 
la Barcella. Més avant et trobaràs amb la 
bassa dels Casals, que s’alimentava de la 
bassa mare, i per últim, et trobaràs amb 
l’encreuament de camins que et conduirà 
de nou al poble.

SL-CV 140: L’HERÈNCIA DEL REG MUSULMÀ DE LA FONT I LA BASSA D’ELCA

Mirador de la Foia de Salem
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Serra del Benicadell

Accés al sender: des de Beniatjar per pista 
forestal fins a la casa de les Planisses
Distància: 7,6 km
Desnivell: 350 m 
Punt de partida: Beniatjar (casa 
forestal de les Planisses)
Punt d’arribada: casa forestal de les 
Planisses
Dificultat: mitjana 
Duració: 1h 50min
Connexions amb altres senders: 
PR-CV 213.1 / PR-CV 213.2 / PR-CV 
213.3 / PR-CV 213.4
Recorregut: 
Presenta un itinerari base circular i 4 
variants:
Casa forestal de les Planisses - pista 
forestal a Beniatjar - connexió PR-CV 213.4 
el Portet - Senda de les Fontetes - Senda 
del racó de Mingo - Les Fontetes (Connexió 
PR-CV 213.2 a les Planisses i PR-CV 213.1 
a Beniatjar) - Casa Pecnola - Pista forestal 
(Font Freda - Planisses) - Connexió amb 
PR-V 213.3 (ascensió al Benicadell) - Pista 
forestal - Casa forestal de les Planisses
Descripció:
L’itinerari comença a la casa forestal, en 
les Planisses, on s’arriba per una pista en 
bon estat i preparada per a qualsevol tipus 

de vehicle. Aquest sender s’estructura de la 
següent forma:
La part principal del sender seria un 
recorregut circular pels voltants del 
Benicadell, a partir del qual es poden 
realitzar fins a quatre variants diferents que 
complementen el recorregut base.

PR-CV 213: BENIATJAR - EL RÀFOL DE SALEM - ALT DEL BENICADELL

Serra del Benicadell



18 | 19

Variants del recorregut:

PR-CV 213.1: Camins del Benicadell 
(de Beniatjar a les Fontetes)  
Distància: 1,8 km 
Dificultat: baixa
Duració: 33min 
Itinerari: Beniatjar - Barranc i senda de 
les Fontetes - Àrea recreativa i font de les 
Fontetes - Connexió amb la casa forestal de 
les Planisses a 7min (PR-CV 213.2)

PR-CV 213.2: Paratges i fonts del Benicadell 
Distància: 0,6 km
Dificultat: baixa
Duració: 7min
Itinerari: Àrea recreativa de les Fontetes 
(Connexió amb PR-CV 213.1 i PR-CV 213.4) - 
casa forestal de les Planisses

PR-CV 213.3: Alt del Benicadell
Distància: 2,8 km 
Dificultat: mitjana
Duració: 1h 05min
Itinerari: Es tracta de realitzar l’ascensió al 
cim del Benicadell, hi ha una desviació per a 
veure la nevera del Benicadell. Pista forestal 
de les Planisses - Ombria del Benicadell - 
Nevera del Benicadell - Senda d’ascens al 
cim del Benicadell

PR-CV 213.4: Del Ràfol de Salem al Benicadell 
Distància: 2,5 km 
Dificultat: baixa
Duració: 45min
Itinerari: El Ràfol de Salem - Ermita de Sant 
Blai - El Portet (encreuament amb pista 
forestal) - Senda per l’ombria i pinar del 
Benicadell (connexió amb PR-CV 213, que 
porta a les Planisses i les Fontetes)

Vista Benicadell

Vista Beniatjar

Castell de Carbonera

Casa Planisses
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Serra del Benicadell

Accés al sender: Atzeneta d’Albaida
Distància: 11,1 km
Desnivell: 700 m 
Punt de partida: Atzeneta d’Albaida
Punt d’arribada: cima del Benicadell
Dificultat: alta
Duració: 4h 
Connexions amb altres senders: PR-CV 213
Recorregut: 
Atzeneta d’Albaida - Font de l’Arrier - Font 
de l’Anoueret - Font del pla d’en Roda 
- Corral de Penalba - Corral i nevera de 
Diego - Casa En Miquel i nevera Carcaixent - 
nevera Benicadell - Alt del Benicadell
Descripció:
La senda s’inicia entre dues serres i 
s’endinsa pel barranc que les separa. De 
seguida, et trobaràs amb la font de l’Arrier 
i després d’una pujada, aplegaràs a la font 
de l’Anoueret, des d’on es pot mirar el 
poble d’Atzeneta que deixaràs darrere.
Sempre senda amunt, arribaràs al pla d’en 
Roda, un espai arrodonit, al bell mig de la 
serra, delicadament esculpit de bancals 
d’oliveres i de marges de pedra ben cuidats. 
Hi destaquem les restes de dues antigues 
cases de muntanya, una de les quals 
encara conserva l’estructura d’una bassa 
amb una font que xorra els anys plujosos. 
A continuació, per un camí de terra, et 
trobaràs amb el corral de Penalba. A partir 

d’aquest punt, s’hi podran observar els 
diferents pous de neu, en trobaràs un total 
de sis durant el recorregut.
Més endavant, en l’anomenat corral de 
Diego, pots eixir-te’n del recorregut i agafar 
el camí de l’esquerra. A 1 km, trobaràs 
la font Freda, últim punt d’aigua fins 
al cim. En el mateix encreuament, a la 
dreta, existeix la possibilitat d’enllaçar pel 
barranc de Fontanars cap a la Covalta i al 
Montcabrer. Més amunt aplegaràs a les 
tres interessantíssimes infraestructures 
de neu, així com a les restes de la caseta 
d´en Miquel. La senda és angosta i està 
serpentejada per fleixos, lligaboscs, orons, 
llentiscles, carrasques, cornicabres, 
alborçers, sabines i marfulls. Finalment, 
trobaràs l’embocadura de la nevera que 
s’alça al peu de l’estimat Benicadell.
Ja queda poc per tocar el cim, cal un últim 
esforç per una senda abrupta. 
Diuen alguns que si el dia és ben clar, es 
pot veure el mar i, fins i tot, l’illa d’Eivissa.

PR-CV 222: ALT DEL BENICADELL I NEVERA

Nevera del Benicadell
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Serra del Benicadell

Accés al sender: CV-60 l’Olleria a Gandia
Distància: 8,731 km (lineal)
Desnivell: 369 m
Punt de partida: carrer de la Font (Terrateig)
Punt d’arribada: carrer de la Font (Terrateig)
Dificultat: alta
Duració: 2h 55min
Connexions amb altres senders: SL-CV 84
Recorregut: 
Plaça de la Font - Safareig municipal - Font 
de la Nevera - Àrea recreativa pla de les 
Fontetes - Refugi de la Planissa - Corral 
Blanc - Molí de Micairent - Punt d’unió amb 
el sender circular de Terrateig
Descripció:
La ruta per les Penyes Albes s’inicia en 
el municipi de Terrateig, en la plaça de 
la Font. El municipi disposa de transport 
interurbà mitjançant la línia d’autobusos 
Gandia - Muro d’Alcoi. Des de la plaça de 
la Font, s’ascendeix cap a la serra per la 
pista forestal del pla de les Fontetes. Pel 
camí de pujada es poden observar diversos 
elements del patrimoni etnològic com són: 
la font del poble, els riuraus, la tercera arcà 
del Molí de Micairent, el safareig municipal, 
la font de Llaunaix i les ruïnes de diversos 
corrals de pedra. 
A la part alta de la serra, en el punt 
conegut com la Lloma de sant Jaume (579 
m), s’hi aprecien unes vistes impressionants 

de la comarca. En aquest punt, la ruta 
enllaça amb la pista forestal del pla de 
les Fontetes i, a continuació, arriba a un 
desviament cap al corral Silvestre. Tot 
seguit, aplegaràs a l’àrea recreativa del pla 
de les Fontetes, que compta amb diverses 
taules de pícnic i una font. Es tracta d’un 
espai enjardinat amb una ombra agradable 
on podràs descansar.
L’itinerari continua per la pista forestal 
de les Revoltes, ja en terme municipal de 
Montitxelvo. Seguint la ruta s’arriba fins 
al refugi forestal de la Planissa i al corral 
Blanc. Es tracta d’una baixada en ziga-zaga 
que salva un desnivell de 150 m. Hauràs de 
continuar el camí des del corral Blanc fins 
a l’àrea recreativa del molí de Micairent, on 
podràs enllaçar amb el sender local SL-CV 
84 ruta de l’Aigua. 
Des d’ací pren la pista forestal del camí de 
Terrateig, on tornaràs al punt d’inici i final 
del trajecte.

PR-CV 390: RUTA PER LES PENYES ALBES

Penyes Albes
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Serra de Mariola

Accés al sender: eixirem de Bocairent 
en cotxe per la CV-81 direcció Villena i 
ens desviarem per la primera rotonda 
agafant la CV-794 direcció Alcoi.
Distància: 8,7 km
Desnivell: cota mínima 766m. 
Cota màxima 842m.
Punt de partida: panell informatiu del 
PR-CV-4
Punt d’arribada: panell informatiu del 
PR-CV-4
Dificultat: mitja 
Duració: 2h 45min 
Connexions amb altres senders: 
PR-CV 4/ PR- CV 35
Recorregut: 
Bocairent CV-81 - en direcció CV-794 - Pous de 
Rambleta - Castell del Vinalopó - Naixement 
del Vinalopó - Molí de Dalt - Molí de Baix - Toll 
Blau - Mas de l’Altet - Ermita de Guilella.

Descripció:
Eixint de Bocairent en cotxe per la CV-81 en 
direcció a Villena, en la primera rotonda, has de 
prendre la CV-794 en direcció a Alcoi. Al final del 
port de muntanya, veuràs un camí ample i el 
panell informatiu del PR-CV-4. Deixaràs el cotxe 
per a seguir a peu per la pista forestal baixant 
fins a arribar als pous de la Rambleta. La ruta 
es desvia a la dreta per una senda que segueix 
la rambla del Vinalopó cap avall. No tardaràs a 

veure les ruïnes del castell del Vinalopó dalt a 
l’esquerra i, un poc més endavant, passaràs pels 
Brulls on la vegetació es fa cada vegada més 
frondosa. Encara que les primeres aigües del 
Vinalopó naixen uns 6 km rambla amunt al pla 
de Bodí, el brollador més conegut, l’anomenat 
“naixement del Vinalopó” o font de la Coveta es 
troba a l’esquerra del camí, un lloc ideal per fer 
una parada i refrescar-se.
Uns metres més avall, caminant ara per la 
seua dreta fins a veure la xemeneia del molí 
de Dalt, has de travessar el riu. Des del segle 
XV hi ha notícies d’un batà tèxtil en aquest 
punt, que seria molí fariner al XVII, fàbrica de 
paper del 1781 al 1943 i borrera en la segona 
meitat del segle XX. Annex trobaràs el molí de 
Baix o fàbrica de Blanes. Ací pots seguir per 
una passarel·la de vianants que et servirà per a 
apropar-te fins al toll Blau uns metres més avall 
del curs del riu. La tornada has de fer-la per la 
pista forestal, passant el mas de l’Altet i entre 
el bell mas i l’ermita de Guilella la Nova i el de 
Guilella la Vella.

PR-CV 4: BANYERES - MOLÍ DE L’OMBRIA. VARIANT BOCAIRENT. NAIXEMENT DEL RIU VINALOPÓ

Toll Blau
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Serra de Mariola

Accés al sender: pla de la Balarma 
Distància: 16,9 km
Desnivell: 460 m
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
Distància: 16,9 km
Duració: 4h 50 min

32ªetapa: Bocairent - Alcoi
Distància: 29’5 km
Duració: 7h 14 min

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, travessant la 
carretera CV-660 de Fontanars dels Alforins 
a Ontinyent.
Hauràs de baixar per l’assagador del pla i 
travessar 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 Tomàs, hauràs d’abandonar 
el camí per baixar al barranc de Morera, 
per davant d’aquesta casa. Després de 
remuntar el barranc, creua la CV-665 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 has de baixar 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, entraràs en territori que forma 
part de la serra de Mariola, declarada Parc 
Natural. Segueix avançant per a trobar-te 
amb l’ermita i la casa de Santa Bàrbara i la 
font del Pla. El camí és ara més bo, ja que 
avancem per una pista forestal, sense quasi 
pendents, entre pins i carrasques 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, hauràs de dirigir-te 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.

GR-7: VENTA BOQUILLA – ALCOI

32ªetapa

31ªetapa
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Serra d’Agullent - Ontinyent

Accés al sender: inici del barranc dels 
Tarongers en el km 7,5 de la CV-81 
(entre Ontinyent i Bocairent)
Distància: 1 km
Desnivell: 225 m
Punt de partida: CV-81, 
punt quilomètric 7,5
Punt d’arribada: alt del Castellar
Dificultat: baixa 
Duració: 30min 
Connexions amb altres senders:  PR-CV 122 
Recorregut: 
CV-81 - Alt del Castellar. Es pot fer un 
circuit circular si es torna per la PR-CV 122 
en 1h
Descripció:
Aquesta senda naix a la carretera CV-
81 d’Ontinyent a Bocairent, en el punt 
quilomètric 7’5, a l’alçada del barranc dels 
Tarongers i junt amb el cagalló del Gegant. 
Comença a pujar per uns escalons d’obra, 
travessa un pinar i s’enfila cap al cim per una 
zona de matollar, des d’on es distingeixen les 
singulars formacions rocoses i els plegaments 
ben característics del barranc de Bocairent o 
de l’Adern. En mitja hora arribaràs a l’alt del 
Castellar (655 m), des d’on es pot veure el 
vessant nord de la serra de Mariola, la valleta 
d’Agres, el Benicadell, l’ermita del Sant 

Crist de Bocairent, la Solana i el nucli urbà 
d’Ontinyent.
Des de l’alt del Castellar, pots descendir pel 
mateix camí o bé cercar la senda que baixa 
pel sud, cap al barranc dels Tarongers, per 
a enllaçar amb la senda que transcorre pel 
seu fons (PR-CV 122) i que et retornarà al 
punt d’eixida en aproximadament una hora.

SL-CV 9: SENDA DEL CASTELLAR

Barranc dels Tarongers
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Serra d’Agullent - Ontinyent

Accés al sender: Ontinyent
Distància: 7,6 km
Desnivell: 190 m
Punt de partida: casa de Gamellons
Punt d’arribada: casa de Gamellons
Dificultat: baixa 
Duració: 2h 10min
Connexions amb altres senders:  PR-CV 121 
Recorregut: 
Casa de Gamellons - Pista Forestal - 
Barranc de les Olles i de l’Infern - Font de la 
Duenya - Casa de Gamellons
Descripció:
La senda del Remallar comença i acaba en 
la casa de Gamellons. Ben delimitada per 
murets de pedra, passa sota la singularíssima 
penya de l’Àguila, on sembla que la senda 
s’haja excavat a la mateixa roca. Ací hauràs 
d’endinsar-te pel barranc de les Olles, entre 
una densa vegetació, fins que arribes al 
barranc de l’Infern, on el paisatge es fa cada 
vegada més ample amb una nombrosa 
vegetació dominada per pins joves i coscolls.
Arribaràs a la pista de la Replana, que no 
deixaràs fins a la desviació senyalitzada de la 
font de la Duenya. Abans però, et trobaràs a 
l’esquerra un caminet, al costat de la placa de 
vedat de caça, que et conduirà a la font de la 
Simeta, lloc de naixement d’aigua entre grutes.

La font de la Duenya és un paratge on trobaràs 
un racó agradable i frondós amb unes taules 
i diversa vegetació, que convida a passar un 
moment de calma abans de retornar.
Hauràs de reprendre la pista per la qual 
has arribat uns 500 m. Ací trobaràs al nord 
la senda dels Enginyers (PR-CV 121) que 
passa per la Cava, dues galeries subterrànies 
superposades que arreplegaven l’aigua de 
pluja i l’emmagatzemaven. A partir d’aquest 
moment i després de travessar el camí 
que condueix al Pinós, la senda et portarà 
pel barranc dels Cordellers i de l’Infern, 
uns paratges de pinnades de recuperació. 
Finalment a uns 200 m abans d’arribar a la 
casa de Gamellons i al costat de la mateixa 
senda, hi ha la cova de la Monja, un abric on 
s’insinuen formacions estalactítiques.
Prop de la casa de Gamellons trobaràs la 
font del mateix nom, una zona amb paellers 
i servicis on es pot acampar, si prèviament se 
sol·licita l’autorització pertinent. Aquesta senda 
està marcada amb senyals de color verd.

SL-CV 19: SENDA DEL REMALLAR O GAMELLONS

Casa de Gamellons



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra d’Agullent - Ontinyent

Accés al sender: Agullent, Ontinyent
Distància: 16,5 km
Desnivell: 410 m
Punt de partida: cementeri d’Ontinyent
Punt d’arribada: Covalta
Dificultat: mitja 
Duració: 3h 35min
Connexions amb altres senders:  
PR-CV 122, PR-CV 134, PR-CV 135
Recorregut: 
Cementeri d’Ontinyent - Font de la Maciana 
- Font del Patge - la Covalta
Descripció:
El recorregut comença en el cementeri 
d’Ontinyent, a pocs metres de l’inici de la pista 
que puja al Torrater. La senda es reconeix 
pels murs de pedra que la delimiten. Avança, 
primerament, entre pinnades ben formades 
i després per terrenys més pedregosos. En 
aquest tram trobaràs diverses sendes que 
pugen a l’alt de les Olles, en 12 minuts, i a la 
pista del Torrater en 50 minuts. Més endavant, 
deixaràs la senda dels Enginyers per baixar per 
la que trobaràs a l’esquerra, una senda que 
et portarà a la font de la Maciana, travessant 
unes pinnades ben espesses. La font de la 
Maciana és una àrea recreativa amb aigua, 
ombra i paellers, molt estimada per la gent 
d’Agullent i de les rodalies, que acudeixen allí 
per gaudir de la natura.
La senda segueix travessant la pista que baixa 

a Agullent, endinsant-se per verdes pinnades i 
deixant a la seua esquerra la senda que porta 
a l’ermita de Sant Vicent, en 12 minuts, fins 
a enllaçar amb la pista on es troba la font del 
Patge. Aquesta, situada en una part ampla del 
camí, compta amb aigua, ombra i una taula. 
Continua la pista per un paisatge de vegetació 
abundant, des d´on s’albiren els termes de 
Benissoda, Agullent i Albaida fins que arribes 
al camí que et conduirà al peu de la Covalta.
Comença una pujada suau, que deixa a peu 
de serra l’alberg Don Bosco i la casa el Clau. 
A l’esquerra trobaràs la pista que puja des 
d’aquesta casa fins a arribar a la senda, que 
en mitja hora et conduirà al peu de la Covalta.
Ara, la pujada és més dura per un vessant en 
regeneració, després dels incendis forestals 
patits a la comarca. A poc a poc, aniràs veient 
més pobles i, en arribar dalt del tot, trobaràs 
una panoràmica molt definida de la serra 
del Benicadell, que es troba just enfront. La 
Covalta és una cova natural des d´on podràs 
gaudir d’una gran vista i també d’una font 
que et permetrà refrescar-te després de la 
forta pujada.

PR-CV 121: SENDA DELS ENGINYERS - COVALTA

Vista des de la Covalta
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Serra d’Agullent - Ontinyent

Accés al sender: Bocairent, Ontinyent
Distància: 10,25 km
Desnivell: 250 m
Punt de partida: CV-81
Punt d’arribada: cementeri d’Ontinyent
Dificultat: baixa 
Duració: 2h 25min 
(2h 55min fins a Bocairent)
Connexions amb altres senders:  
PR-CV 121, SL-CV 9
Recorregut: 
CV-81 - Barranc dels Tarongers - Molí de 
Patiràs i de Lluna - SL-CV 9 - Ermita de 
Sant Antoni - Molí del Pas - Cementeri 
d’Ontinyent 
Es pot fer una extensió al poble de 
Bocairent, de 30 minuts, des de l’ermita de 
Sant Antoni
Descripció:
El recorregut comença a la pista que des de 
la carretera CV-81 entre Bocairent i Ontinyent 
s’endinsa al barranc dels Tarongers. Passat 
el pou d’abastiment d’aigües i la fonteta del 
barranc dels Tarongers trobaràs una senda, 
a la dreta, que després de rodejar el molí de 
Patiràs transcorre vora riu. Travessa el riu pel 
costat del molí de Lluna i comença una pujada 
fins a una torre d’alta tensió. En començar a 
davallar deixaràs a l’esquerra el SL-CV 9 senda 
del Castellar que puja a l’alt del Castellar, en 20 

minuts. La senda continua travessant de nou el 
riu (ara amb aigua) i arriba al molí de Pep Joan. 
En aquest punt, la senda segueix deixant un 
camí a l’esquerra. El molí conserva una sénia de 
grans dimensions i, pel seu costat, accediràs en 
pocs minuts a una fonteta on podràs proveir-te 
d’aigua. Tot seguint el sender i en arribar a la 
casa de Beneyto pren un sender que trobaràs 
a l’esquerra, que va ascendint retallant el seu 
traçat sobre les roques fins a arribar prop de 
l’ermita de Sant Antoni, al costat de Bocairent. 
Des d’ací pots fer una extensió (de 30 minuts), 
al nucli urbà de Bocairent per esmorzar, dinar 
o visitar el seu barri medieval; la plaça de bous, 
tallada sobre pedra, o les covetes dels Moros.
De retorn al punt del sender anterior, hauràs de 
seguir el camí que ara ascendeix per la part més 
alta de la serra, tot albirant panoràmiques de 
Bocairent, la valleta d’Agres i el vessant nord de 
la serra Mariola.
El sender baixa, passant per un encaixament sobre 
la roca fins a arribar a la carretera, la qual travessa 
pel pontet que hi ha al costat del molí del Pas. Des 
d’ací pots tornar al lloc de partida, per la carretera, 
recorrent 1,1 km. Comença una pujada curta, però 
intensa, que connecta amb el camí del Torrater, 
pel qual has de baixar fins a arribar a la rodalia del 
cementeri d’Ontinyent, on arranca el PR-CV 121.
A la zona del barranc dels Tarongers hi ha la 
possibilitat de practicar escalada amb vies 
establertes.

PR-CV 122: SENDA DEL BARRANC DELS TARONGERS, CAMÍ VELL D’ONTINYENT A BOCAIRENT



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra d’Agullent - Ontinyent

Accés al sender: Agullent
Distància: 10 km
Desnivell: 300 m
Punt de partida: font Jordana d’Agullent
Punt d’arribada: Agres
Dificultat: mitja 
Duració: 2h 35min
Connexions amb altres senders:  
PR-CV 121, PR-CV 135
Recorregut: 
Agullent - Senda dels Enginyers - Barranc 
dels Penyascals - Camí del Cuco - Alt de la 
Filosa - Fornet de Verda - Foieta dels Carros 
- Estació FFCC - CV-700 - Agres
Descripció:
Has d’eixir d’Agullent per darrere de la font 
Jordana. Al fons, de la part esquerra del 
barranc, comença una senda ascendent i 
serpentejant. A uns 400 m has d’agafar el 
PR-CV 121: senda dels Enginyers, en direcció 
est cap a la Covalta; a uns 20 m, a la dreta, 
continua per la senda d’Agres. A la primera 
revolta podràs observar la Penya Llisa i a la 
dreta l’ermita de Sant Vicent. En seguir amb la 
mateixa direcció aplegaràs a vorejar el barranc 
dels Penyascals. Continua amb un zig-zag fins 
a arribar al pla de Carrils. 
Al travessar aquest pla, accediràs a la pista 
forestal, anomenada camí del Cuco. Tot 
seguit, a l’esquerra, a uns 100 m, hauràs 
d’abandonar-la per la dreta per a entrar en 

una pinnada jove que et portarà a l’alt de la 
Filosa i, des d’allí, fins a arribar a una nova 
pista forestal. Per ací, en direcció est, arribaràs 
al punt més alt del recorregut, el fornet de 
Verda, un altiplà des d’on podràs veure el 
cim de la Covalta i més arrere el Benicadell; 
abandona la pista en acabar l’esplanada de 
grava. 
Per l’esquerra pots fer un breu recorregut 
fins a la font del Patge. Continua la senda 
per la dreta i arribaràs a la foieta dels Carros, 
des d’on has de començar la baixada fins a 
la vall d’Agres, entre pins i velles carrasques. 
Arribaràs al pont de la Via per on has de 
travessar la línia fèrria de València a Alcoi i des 
d’on veuràs l’estació d’Agres, a uns 150 m a 
l’esquerra. Uns 400 m més endavant i girant 
a la dreta, hauràs d’agafar la carretera de 
l’estació, que deixaràs uns 125 m després a 
l’esquerra, per a endinsar-te en la senda dels 
Sorts, que et conduirà al mas del mateix nom. 
Després has de pujar pel barranc del Llop fins 
a arribar a l’antic camí d’Ontinyent, que et 
portarà a Agres.

PR-CV 134: AGULLENT - AGRES

Font Jordana



28 | 29

Serra d’Agullent - Ontinyent

Accés al sender: Agullent
Distància: 10 km
Desnivell: 220 m 
Punt de partida: font Jordana d’Agullent
Punt d’arribada: Alfafara
Dificultat: baixa 
Duració: 3h  
Connexions amb altres senders:  
PR-CV 121, PR-CV 134
Recorregut: 
Font Jordana - Ermita de Sant Vicent - El 
Llatzaret - Assagador - Alt del Torrater i la 
penya Alta (camí vell d’Ontinyent - Senda dels 
Enginyers) - Desviament cova de les Finestres 
- Camí a l’ermita de la Mare de Déu de la 
Llum - Solana de Carbonell - Alfafara
Descripció:
Hauràs d’iniciar l’itinerari des de la font 
Jordana, un lloc molt apreciat pels agullentins 
per a passejar i descansar en les caloroses 
vesprades d’estiu. Passaràs per l’ermita 
de Sant Vicent Ferrer per a pujar a l’alt del 
Torrater i la Penya Alta, des d’on podràs veure 
la serra de Mariola, amb els pobles d’Alfafara 
i d’Agres als seus peus. Des d’ací, descendint 
per la serra d’Agullent cap a la vall d’Agres, 
tindràs la possibilitat de visitar la cova de les 
Finestres (25 min aprox.). El sender continua 
per l’ermita de la Mare de Déu de la Llum fins 
a Alfafara.

PR-CV 135: SENDA DE L’ASSAGADOR - AGULLENT

Senda de l’Assagador

Cova de les Finestres

Accés a la Cova de les Finestres



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra Grossa

Accés al sender: Aielo de Malferit
Distància: 6,8 km
Desnivell: 156 m
Punt de partida: plaça del Palau d’Aielo
Punt d’arribada: Aielo de Malferit
Dificultat: baixa 
Duració: 2h 15min
Connexions amb altres senders:  
PR-CV 125
Recorregut: 
Aielo de Malferit - Portal del Carmen - 
Llavador - Antiga central elèctrica - Pont 
d’Allà Baix - Pont de l’Arcà - Molló de les 
Mentides - Camí de l’Ombria - Barranc 
Joncar - Barceloneta - Aielo de Malferit
Descripció:
Inicia la marxa des de la plaça del Palau, on 
es troba el Palau del Marqués de Malferit, 
actual ajuntament, i una destil·leria del 
segle XIX, que ha sigut proveïdora oficial 
de la casa reial. Baixa pel carrer de les 
Primícies o pel de la Mare de Déu del Carme 
en direcció al portal del Carme, antiga 
porta d’entrada al poble, que data del 
segle XVI. Passat el portal, has de girar a 
la dreta i ràpidament arribaràs al llavador; 
baixaràs per una pronunciada costera que 
et portarà a l’antiga central elèctrica, on es 
troba un abeurador per poder refrescar-te. 
Tot seguit, hauràs de travessar el pont de 

Baix (s. XVI), el qual travessa el riu Clariano 
i giraràs a la dreta per vorejar el riu. Hauràs 
de seguir aquest camí durant uns 5 minuts 
fins a arribar a una curta senda que et 
pujarà fins al pont de l’Arcà, aqüeducte que 
transvasa l’aigua d’una part del riu a l’altra.
Travessa el pont i continua l’estret marge 
de la séquia fins a arribar a la zona de pas, 
uns 100 m més avall. Continua per un camí 
rural fins arribar a una nova bifurcació, 
on creua el camí de l’Ombria. Segueix per 
l’esquerra, per un camí nou que et portarà 
al pic de la serra de l’Ombria on s’inicia 
el tram de senda. El sender ascendeix 
fins a arribar al Molló de les Mentides 
des d’on podràs observar una esplèndida 
panoràmica amb les coves Blanca i de 
la Fos, així com les restes d’un poblat 
iber. Reprén el camí de l’Ombria, baixa 
fins al barranc de Joncar i la Barceloneta. 
Finalment, accediràs de nou al poble.

SL-CV 11: SENDA DE L’OMBRIA

Pont de Baix
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Vista des del Portal del Carmen



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra Grossa

Accés al sender: Aielo de Malferit, 
Montesa i Vallada
Distància: 16 km
Desnivell: 420 m
Punt de partida: calvari 
(Ermita de Sant Joaquim i Santa Ana)
Punt d’arribada: Aielo de Malferit
Dificultat: mitja 
Duració: 5h  
Connexions amb altres senders: SL-CV 11
Recorregut: 
Aielo de Malferit - Alt de la Solana - Foia 
Redona - Casa Santiago - Coll de l’Estret 
d’Aielo CV-651 - Casa del Palleter - Casa de 
Maset - Barranc de Joncar - Aielo de Malferit
Descripció:
El recorregut comença a l’ermita de Sant 
Engraci, per la carretera CV-2017 en direcció 
a Moixent. A 1 km aproximadament del 
poble trobaràs l’indicador de la senda. A la 
dreta de la senda hi ha la cova de Porçons, 
des d’on es veu una fantàstica panoràmica 
de tota la Vall d’Albaida, el Montcabrer i 
el Benicadell. Després de caminar uns 30 
minuts comença el recorregut cap a l’alt de 
la Solana, on trobaràs una ramificació cap a 
la dreta. Si les agafes aniràs al paratge de la 
font de Conilla. Per tal de continuar amb el 
recorregut hauràs de tornar i seguir de nou 
cap a dalt.

Després de 20 minuts més, passaràs per 
un refugi xicotet de fusta i arribaràs a l’alt 
de la Solana, lloc idoni per fer una aturada 
i reposar forces. Des d’aquest punt, si mires 
cap al sud, trobaràs una magnífica vista de 
les muntanyes de la Vall, la Mariola i un poc 
més a l’est l’Aitana; cap al nord, veuràs la 
foia Redona, les serres de la Costera i, un 
poc cap a l’oest, el massís del Caroig.
Des d’ací, la senda baixa suaument cap a la 
foia Redona, des d’on pots continuar fins a 
l’acabament de la senda i continuar per la 
pista forestal en sentit contrari, cap a l’oest. 
En finalitzar la pista forestal, arribaràs al 
Campello. Continua per la carretera en 
direcció a Moixent i a uns 10 minuts gira 
cap a l’esquerra per una nova pista forestal. 
Si continuares per la carretera en direcció a 
Moixent, enllaçaries a 3 km amb el GR-7. 

PR-CV 125: SENDA DE LA SOLANA O DE LA FOIA REDONA

Riu Clariano
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De nou situat a la pista forestal, comença 
l’ascens cap a l’Estret, i a la dreta et 
quedarà una bonica vista del Campello i les 
muntanyes que l’envolten. En arribar a l’alt, 
podràs observar la zona nord-est de la Vall 
d’Albaida  (Benigànim, l’Estret de Bellús, 
l’Olleria, etc.).
Per a la baixada, hauràs de deixar a 
l’esquerra la capçalera del barranc del 
Joncar i la caseta de Barrera i arribaràs fins 
on acaba la pista. Continua durant uns 300 
metres per una xicoteta senda pel mig de 
la serra que comença entre quatre pins al 
costat d’una codolla de caçadors.
Arribaràs a la finca del Maset, l’hauràs de 
vorejar per la zona més alta i passaràs prop 
d’una bassa d’aigua per al reg. Continua 
baixant fins a arribar quasi a la casa, que 
deixaràs a l’esquerra, i pel voltant d’un 
bancal d’oliveres podràs accedir a una de 
les poques zones amb arbres que queden 
després dels incendis. Travessa entre pins 
i mates de romer fins a arribar a un camí 
asfaltat, el camí Maset-Palleret, que ja 
no has de deixar fins a arribar al poble. 
Passaràs el barranc del Joncar i, a la dreta 
abans de creuar-lo, hi trobaràs la font de 
Cotra. Entraràs al poble i al fons veuràs, 
entre l’Ombria i la Serratella, el pont de 
l’Arcà. Al final del carrer de Sant Vicent, hi 
ha un mirador xicotet des d’on es pot veure 
l’antic barri de la Barceloneta i, més avall, 
l’antiga central d’Hidroelèctrica vora el riu 
Clariano.

Pont de l’Arcà

Safareig

Central Hidroelèctrica



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra Grossa

Accés al sender: km 12 de la CV-651 
entre Aielo de Malferit i Moixent
Distància: 22,8 km
Desnivell: 450 m
Punt de partida: ermita de Sant Esteve
Punt d’arribada: ermita del Sant Crist
Dificultat: mitja 
Duració: 5h 30min
Connexions amb altres senders:  
GR-7, PR-CV 122 , SL-CV 9
Recorregut: 
CV-651 - Pla de la Balarma - Alt de la Creu 
- Ermita de Sant Esteve - Ctra. CV-660 - 
Barranc Gran - La Perdiguera - Barrancs de 
l’Àguila i de Palacios - Pla de Quincaller - 
Ermita del Sant Crist.
Es pot fer una extensió a la vila de Bocairent 
en 30 minuts des de l’ermita del Sant Crist.

Descripció:
En direcció cap a Aielo de Malferit i paral·lel 
a la carretera, hauràs d’iniciar la marxa. A 
uns 600 metres, girant a la dreta, comença 
l’ascensió fins a arribar a la Balarma, zona 
amb alguns avencs on destaca la sima La 
Campana. Cap a llevant veuràs una lloma 
amb unes antenes: l’alt de la Creu, des d’on 
es divisen unes vistes magnífiques com el 
massís del Caroig, el Benicadell, Mariola, 
la Serrella, etc. Hauràs de desviar-te uns 
metres del recorregut.

El trajecte continua. Deixaràs a l’esquerra 
el camí que puja i hauràs de seguir per la 
pista de la dreta del pla de les Carrilades 
fins a trobar a l’esquerra l’inici de la senda 
que baixa a la cova de l’Avern, indret ple de 
mites i llegendes. Pel mateix camí arribaràs 
a l’ermita de Sant Esteve, àrea recreativa i 
lloc de romeria per a la gent d’Ontinyent.
El camí ara descendeix; tan prompte acaba 
l’asfalt, a uns 200 metres, ix una senda 
a la dreta que baixa fins a arribar a ca 
Cristina. Travessa la carretera CV-660 per 
continuar pel camí de terra pels voltants 
de la urbanització Helios fins a arribar 
al barranc Gran, on es troba l’única font 
del recorregut. Després has de  pujar a 
la carretera de la Costa (des d’ací es pot 
arribar al nucli urbà d’Ontinyent en només 
3 km) i has d’agafar la senda que hi ha 
enfront. Continua pel camí que, per la 

PR-CV 306: SENDA DEL CINQUANTENARI

Ermita de  Sant Esteve
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dreta, et portarà a la finca la Perdiguera.
Tot seguit has de travessar la carretera 
CV-655 i a uns 50 metres a la dreta agafa 
el camí que puja cap a l’alberg de Riello, 
refugi de caçadors obert on pots passar la 
nit. En la cruïlla de camins, agafa el de més 
a l’esquerra, que segueix el mateix nivell.
A uns 800 metres aproximadament, 
s’acaba el camí i continua una senda a 
la dreta, aquesta creua els barrancs de 
l’Àguila i de Palacios fins a arribar al pla de 
Quincaller. La senda que hi ha enfront baixa 
pel barranc de la penya Roja al barranc 
dels Tarongers, des d’on es pot enllaçar 
amb altres rutes (PR-CV 122 i SL-CV 9). 
Així mateix, des de l’alt del Quincaller i en 
direcció nord, es pot baixar cap a la senda 
de la Volta i el Pou Clar.
Però la ruta continua a la dreta cap amunt 
des d’on veuràs el parc natural de la 
Mariola. En arribar a l’ermita del Sant Crist 
de Bocairent, finalitza el nostre recorregut. 
A Bocairent pots enllaçar amb el GR-7.
Després has de pujar pel barranc del Llop 
fins a arribar a l’antic camí d’Ontinyent, que 
et portarà a Agres.

Vista de la Vall des de  Sant Esteve

Vista de la Vall des de Sant Esteve

Barranc Gran

Ermita del Sant Crist



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Serra Grossa

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: 3h 38min
Connexions amb altres senders:  
SL-CV 11

Recorregut: 
Aielo de Malferit - Mirador Riu Clariano - 
Serratella - Molló de les Mentides - 
La Clariana - Pont de l’Arcà - Central 
Eléctrica - Aielo de Malferit

Descripció:
El sender comença en el 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, comença 
el recorregut per aquesta zona de vianants 
que en pocs metres et portarà al portal del 
Carme i al safareig municipal, en bon estat de 
conservació. Has de seguir recte fins que et 
trobes amb la central elèctrica, on hi ha una 
font d’aigua potable, i el pont del Mig.
Des d’ací has de travessar el riu en direcció 

sud i a pocs metres enllaçaràs 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 seguiràs sempre 
recte en direcció sud on es veu 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 forta pendent fins a l’esmentada 
creu de la Serratella per la qual passaràs i 
des d’on podràs observar unes bones vistes 
panoràmiques de la població. Des d’ací 
comença 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’Arcà, 
des d’on has de girar a l’esquerra fins a trobar 
un altre pal pel qual cal passar dues vegades. 
El sentit de la marxa proposat et portarà a 

PR-CV 435: SENDA DEL BARRANC DE LA FOS

Palau d’Aielo de Malferit
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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 et portarà en ascens fins a un punt 
en què descendiràs 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 trobaràs la cruïlla que et 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 et portarà a la 
cova de la Fos. Igual que en l’anterior, has de 
retornar fins a l’encreuament de desviament 
pel mateix traçat i des d’ací prosseguir el 
recorregut en direcció oest fins que, a uns 50 
metres, arribes al desviament del molló de les 
Mentides. Continua el sender en direcció oest 
i en ascens fins a arribar a enllaçar novament 
amb el SL-CV 11 per a desviar-te a l’esquerra 
a la recerca d’un estret i degradat camí, ja al 
terme municipal d’Ontinyent, que seguiràs 
en descens fins a arribar a unes edificacions 
on es troba una antiga cova de vi, les Coves 
Gerres, on es pretén instal·lar un faristol 
interpretatiu del contingut. En aquesta zona, 
coneguda com la Clariana, prendràs l’asfalt 
a l’esquerra durant uns 200 metres, fins que 
arribes a la vora del riu Clariano. Just quan el 
creues hauràs de prendre la direcció esquerra 
per la senda oberta al costat del llit d’aquest 
riu per a continuar uns 700 metres fins a 
arribar primerament a l’Assut i, de seguida, 
al molí Mata. Des d’ací continua l’itinerari pel 
mur de la séquia que et portarà novament al 
punt que esmentàvem anteriorment pel qual 
passaries dues vegades, per agafar un camí de 
baixada amb escalons que et portarà fins al 

llit del riu pel qual transitaràs fins a arribar al 
pont del Mig, la central elèctrica i la font abans 
esmentada. Des d’ací, per a continuar amb 
la senda, has de pujar 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 arribaràs a 
un camí al costat d’unes cases i al poc a un 
camí asfaltat en coincidència novament amb el 
SL-CV 11. L’itinerari es dirigeix cap al nucli urbà 
d’Aielo de Malferit. Primer passarà pel barri 
de la Barceloneta i seguidament per la resta 
de la població passant per la fàbrica de licors 
“Destilerías Ayelo”, digna de visitar per ser 
gairebé un museu en actiu.
Des de la plaça on es troba la fàbrica has de 
continuar en direcció sud cap al portal del 
Carme per a creuar-lo i arribar al transitat 
passeig de vianants que et portarà, a 
l’esquerra, al panell d’inici de la senda.

Riu Clariano

Creu de la Serratella
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Serra de Quatretonda (el Buixcarró)

Accés al sender: Quatretonda 
Distància: 5 km
Desnivell: 170 m
Punt de partida: Cooperativa de 
Quatretonda
Punt d’arribada: PR-CV 172, en el Collao
Dificultat: baixa 
Duració: 1h 30min
Connexions amb altres senders: PR-CV 172
Recorregut: 
Quatretonda - Camí de Xàtiva - Ecoparc 
- Pou de Ramaler - Capelleta pedra seca - 
PR-CV 172
Descripció:
L’inici de la ruta comença al costat de les 
instal·lacions de la Cooperativa, ben prop 
de la carretera de Xàtiva i davant mateix 
d’un panell informatiu de les sendes de 
Quatretonda.
Has de seguir pel camí de Xàtiva i veuràs 
una creu de terme on hauràs de prendre 
el camí de l’esquerra, que et conduirà fins 
a l’antic camp de futbol, avui ecoparc. En 
passar el camp, has de desviar-te cap a la 
dreta. Al fons del barranc es pot veure el 
pou del Ramaler.
Hauràs de seguir endavant i, en eixir del 
barranc, desviar-te a la dreta. Hi veuràs una 
bona mostra de la destresa de la gent de 
Quatretonda, com són les sospedrades de 

pedra seca. Seguiràs pel camí i, en passar 
una parada, tindràs a la dreta una capelleta 
de pedra seca. Un poc més cap avant, el 
camí es converteix en senda, just on veuràs 
les restes d’un corral de bous braus. A 
aquest punt, la senda et portarà dins la 
serra, en direcció al PR-CV 172, per damunt 
d’una cresta, moment en què tindràs a 
cada costat uns bons barrancs. Finalment, 
la senda acaba en la PR-CV 172, prop del 
tossal.

SL-CV 39: SENDA OMBRIA DE TORRELLA

El Buixcarró

El Buixcarró
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Accés al sender: ctra. 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: 
Collet de l’Aglés-Corral de Banyeta-Collao- Pla 
delsEngolidors - Casa de la Bastida - Cava de la 
Falaguera - Pla de Penya - Cara-sol de l’Avenc -
Fonteta de l’Avenc - Collet de l’Aire - Febra - 
Cara-Sol de les Voltes - 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 trobaràs uns 
corrals destinats antigament als ramats d’ovelles 
i de cabres, des d’on deixaràs el camí de la Serra 
per enfilar-te cap amunt en busca del paratge 
de la Solana o cara-sol dels Corrals. Tot seguit 
arribaràs al collet de l’Anglés. Hauràs d’agafar el 
camí de l’esquerra i anar pujant a poc a poc fins 
a aplegar al cim del Molló (417 m). Després de 45 
minuts de camí arribaràs al corral de Banyeta que 
connecta amb la senda de l’Ombria de Torrella 
(SL-CV 39); has de deixar-la a l’esquerra i seguir 
cap avall fins al Collao que et conduirà de nou 
al camí de la Serra. A pocs metres de la cruïlla, 
trobaràs l’àrea recreativa del pla dels Engolidors, 
on podràs omplir les cantimplores i descansar 

abans de continuar la marxa fins a 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 trobaràs l’eixida del camí de la 
Serra i a uns 200 m trobaràs l’inici de la senda 
de l’Escaló. Des d’aquest punt has d’enfilar-te 
de nou per la senda, que et 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. Hauràs de continuar 
per l’esquerra de la casa i per la vora del barranc 
cap amunt arribaràs al pla de Penya, des d’on 
podràs veure la Vall d’Albaida, el Benicadell, la 
Safor, el Puig Campana i la valleta de Pinet. En mig 
d’aquest pla, arribaràs a la cruïlla que connecta 
amb la senda de les Caigudes de Pinet, per baixar 
cap al collet de l’Aire. Has d’agafar l’itinerari que 
passa pel cara-sol de l’Avenc i que connecta amb 
la senda dels Cossis i la del barranc dels Conills. 
Al cap d’una estona de baixada arribaràs al collet 
de Toni que enllaça amb la senda del barranc dels 
Conills. Després de passar per una casa i creuar-te 
amb la senda de l’Avenc, arribaràs a la fonteta de 
l’Avenc i al collet de l’Aire. Deixant a l’esquerra la 
senda de l’Avenc i 10 minuts després enllaçaràs 
amb el camí de la Serra, al paratge conegut com 
la Febra. Continua i, a uns metres, has d’agafar el 
camí de la dreta cap a la caseta de Miquel. Després 
d’una lleugera pujada arribaràs al cara-sol de les 
Voltes per gaudir d’unes magnífiques vistes de la 
Vall d’Albaida. Des d’ací, en pocs minuts, hauràs 
arribat al collet de l’Anglés, fi de l’itinerari.

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

Serra de Quatretonda (el Buixcarró)
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Accés al sender: Llutxent. Centre 
població. Carretera CV-610 a Xàtiva i la 
CV-60 Gandia 
Distància: 18,4 km
Desnivell: 
desnivell net 358
desnivell acumulat 533
Punt de partida: avinguda del Mont Sant 
(Llutxent)
Punt d’arribada: avinguda del Mont Sant 
(Llutxent)
Dificultat: alta 
Duració: 5h 52min
Connexions amb altres senders: GR-236

Recorregut: 
Avinguda del Mont Sant (Llutxent) - Camí 
de la Serra - Camí de la Catalana (caseta de 
Villa Bota) - Camí del Surar (encreuament 
senda del camp de l’Ase) - Camí de Pujol 
- Camí del troncar - Riu Pinet - Carrer la 
Plana (Llutxent) - Avinguda del Mont Sant 
(Llutxent)

Descripció:
Des del parc de l’avinguda de Mont Sant 
o la carretera de Pinet i pel carrer de La 
Plana, camí ja de la serra, has d’eixir del 
poble pel GR-236, passar la fàbrica de 
palets i creuar el torrent anomenat riu 

de Pinet. Segueix amunt i, on s’acaba 
l’asfaltat, gira a l’esquerra per a visitar la 
barraca de pedra de Mingo Viola, camuflada 
per un garrofer.
Torna al camí principal i passa els corrals 
de Bataller i de Murillo. Prossegueix per 
l’esmentat GR-236, desvia’t pel camí de la 
dreta, el de la Catalana, creua el barranc 
Ample i enfila’t a l’esquerra per la caseta 
de Juanito «Diari» amunt. Si et fixes, podràs 
observar com la mà de l’home ha creat 
bancals amb marges de pedra seca per a 
conrear sobretot oliveres; eren temps de 
fam i s’havia de subsistir, una tasca gràcies 
a la qual la nostra serra no s’ha desertitzat.
Puja a poc a poc deixant la cova Saranyana 
i els alts dels Perdigars a mà esquerra i 
el barranc del Baladret, que va de nord 
a sud, a mà dreta. Una vegada dalt, en 
la Catalana, els pins, els coscolls, les 

PR-CV 434: EL SURAR, LA BARRACA DE PEDRA SECA I EL PUIG AGUT DE LLUTXENT

Monestir de Llutxent

Serra de Quatretonda (el Buixcarró)
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argelagues, els romers, els timons i alguns 
pardals t’acompanyaran. Es poden divisar 
les primeres serralades de la Safor. Al 
sud-est, el pic de la Cuta t’aguaita. A la 
dreta ix una senda que et porta a la Cova 
Fonda. Seguint pel camí ample i a uns pocs 
metres, a l’esquerra, es troba el dipòsit 
de la Catalana, en mal estat. Arribaràs a 
la caseta de Rafel de Bota. Allí mateix has 
de doblar a l’esquerra. Pujant per un camí 
també ample però dolent i passant per la 
«Carabassera», has de dirigir-te a la carena 
del barranc del Batla Mala, mal anomenat 
el barranc del «Maricón», i per la vessant de 
ponent ascendiràs cap al Puig Agut, punt 
geodèsic a més de 500 m d’altitud.
Cal desviar-se, quan ja hages passat de 
vista el pic, per un senderol molt estret 
i brut que hi ha a la dreta indicat per un 
muntonet de pedres. En uns deu minuts 
estaràs dalt. Val la pena pujar si bufa 
el ponent: des del cim podràs veure, 
en el sentit de les agulles del rellotge: 
al nord, l’alt de la Lletrera; al nord-est, 
el Montdúver; a l’est, l’illa d’Eivissa i el 
Montgó; al sud-est, el pic de la Safor i la 
Cuta; al sud, la Serrella, Aitana i la penya 
«el Barco»; al sud-oest, el Benicadell i 
el Montcabrer; a l’oest, Llutxent amb 
tota la Vall d’Albaida i, al sud-oest, la 
penya Migdia. Després de les fotografies 
pertinents, pots baixar per a continuar la 
marxa.
Hauràs d’adreçar-te cap amunt, en 
direcció a la penya del Recer, la qual 
et protegeix del ponent, i on abunda la 
terreta d’escurar i, en conseqüència, la 
pebrella. És un bon lloc per a esmorzar i 
observar les magnífiques panoràmiques 
que t’ofereix el barranc del Batla Mala, un 
indret on abunden fonts d’aigua i a més a 

més, es veu la Mediterrània. L’últim esforç 
t’empentarà dalt de la serra Marxuquera on 
el paisatge és una delícia per a la vista. En 
continuar el trajecte arribaràs al bancal de 
Viscaio i a la dreta la foieta de Bruno. Sense 
desviar-te, hauràs de caminar uns dos 
quilòmetres i, abans d’arribar a la caseta 
«Diari», t’has de desviar per una senda a 
l’esquerra.
Descendeix a poc a poc. Et podràs adonar 
de la capacitat que té el bosc valencià 
per a regenerar-se. Per la malladeta del 
«Sapo» arribaràs a un creuer. Si tires a la 
dreta, aniràs a parar a la font del Rafal. 
Has d’agafar el de l’esquerra per a pujar 
tranquil·lament a l’alt de Barreres. Podràs 
contemplar la immensitat de la Vall 
d’Albaida, les serres de Llutxent i sobretot, 
el Rafal. Hauràs d’encarar el senderol avall 
i parar-te junt amb un forn de calç, dit del 
Moro, ja que el van coure per dur a terme 
un any la festa de moros i cristians.
Enfila la senda i ràpidament arribaràs a 
un camí ample que et portarà al corral 
del Gordo o de Català. Hauràs de tirar a 
l’esquerra entre oliveres, ametlers i algun 
garrofer. Passa pel Siscaret avall (corral de 
Santouet, pla de la Simeta, corral de Murillo 
i Bataller) fins a arribar al camí asfaltat i 
sense deixar-lo, al poble.

Ermita de la Consolació
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Accés al sender: Almiserà
Distància: 19 km
Desnivell: 425 m
Punt de partida: Almiserà 
Punt d’arribada: Pinet
Dificultat: mitja 
Duració: 6h 45min
Recorregut: 
Almiserà - Llutxent - 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 - Pinnada de l’Avenc - Tossal de 
l’Aire - Pinet
Descripció:
Hauràs d’iniciar aquesta segona etapa de 
la Ruta abandonant la població d’Almiserà 
pel carrer Vernissa i pel camí del cementeri. 
Després, prendràs el camí dels garrofers 
del Tio Garcia i seguidament, girant a 
l’esquerra, començaràs a ascendir la serra 
de Marxuquera per la senda de les Eretes. 
Arribaràs a la part més alta de la serra, 
coneguda com el bancal Roig, des d’on 
podràs observar els murs del castell de Vilella 
(d’origen musulmà, data del s. XII i significa 
“terra despoblada”).
Hauràs de deixar darrere el castell per a entrar 
a la Vall pel camí de les Eretes, que enllaça 
amb el camí de la Catalana, que et conduirà 
fins a Llutxent, concretament a l’Av. de 

València, on trobaràs a la dreta la Tourist Info 
de Llutxent i a l’esquerra l’Av. del Mont Sant.
Continua per aquesta avinguda en direcció 
a Pinet i a l’esquerra veuràs el Calvari, que 
et 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 accediràs al monestir del Corpus 
Christi (s. XV). Des de la part posterior del 
convent, naix la senda del Castell Vell, que 
et du directament al castell del Xio del s. XII. 
Des d’ací has de descendir fins a arribar al 
barranc del Castell.
Seguidament, passaràs per uns bancals 
d’ametlers i de tarongers. La ruta et conduirà 
al corral de Bancalets. Des d’aquest punt 
comença l’ascensió, en zig-zag, per la senda 
del pla dels Arenals, recuperada per a la ruta 
dels Monestirs. A la part alta podràs gaudir de 
magnífiques vistes de la Vall d’Albaida i del 
Benicadell. La senda discorre ara més plana 
fins a arribar a la pinnada de l’Avenc, situada 
als peus del tossal de l’Aire, on desembocaràs 
en una pista forestal que anirà estretint-se 
fins a convertir-se en la senda que arribarà a 
Pinet.
Des de Pinet podràs 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.

GR-236: RUTA DELS MONESTIRS. ETAPA 2

Serra de Quatretonda (el Buixcarró)
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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, 
Ròtova, 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, podràs 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 ajuntaments 
implicats en la ruta. Per a més informació.

www.rutadelsmonestirs.com

Miracle dels Corporals

Calvari

Castell del Xio

Surar de Pinet
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Senders de la Vall d’Albaida (per municipi)

AGULLENT
Senders: 
• PR-CV 121: senda dels Enginyers - 

Covalta (16,5 km 3h 35min)
• PR-CV 134: Agullent - Agres (7,6 

km  2h 35min)
• PR-CV 135: senda de l’Assagador - 

Agullent (10 km 3h) 
Altres excursions:
• La Covalta (16,8 km 4h)
• La cova de les Finestres (13,8 km 

3h)
• El Torrater (11’6 km 3h)
• La font del Patge (6,8 km 1h 

42min)
• La font de la Maciana (3,36 km 

53min)
• Tram Agullent: camí d’Alba - 

Santiago (Xàbia - Santiago)
Forma part de l’itinerari núm. 5 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

AIELO DE MALFERIT
Senders: 
• SL-CV 11: senda de l’Ombria 
• (6’8 km 2h 15min)
• PR-CV 125: senda de la Solana (16 

km 5h)
• PR-CV 435: senda del Barranc de la 

Fos (10,5 km 4h)
Altres excursions:
• A la Serratella
• Al pi de Cairent
• Un passeig pel riu
Forma part de l’itinerari núm. 2 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

AIELO DE RUGAT
Senders: 
• SL-CV 43: Aielo de Rugat (5’3 km 

1h 45min)
Altres excursions:
• La Ruta de Jaume I amb el castell
• Ruta de Jaume I: senda morisca de 

la Vall d’Albaida
• A les fonts: de Pasta, de Mollana, 

de la penya de l’Hedra i de Ferri
• La bassa de Villagrasa
• Les penyes Llúcies i caseta del 

Magre
• El Tossal - La penya de l’Hedra
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

ALBAIDA
Altres excursions:
• La casa el Clau
• La Covalta
• Molins d’aigua: molí de les 

Palanques, molí de Baix o molí 
Nou, molí de Dalt i molins de 
Penalba

• Per les nostres muntanyes: l’alt de 
la Creu, la serra Grossa, l’alt del 
Benicadell

• Ruta de Jaume I a la Vall d’Albaida
Forma part de l’itinerari núm. 5 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

ALFARRASÍ
Altres excursions:
• Ermita del Crist de l’Agonia  i la 

Venta
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
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• Ruta dels pobles del Riu 
Forma part de l’itinerari núm. 2 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

ATZENETA D’ALBAIDA
Senders: 
• PR-CV 222: senda alt del Benicadell 

(11’1 km 4h)
Altres excursions:
• La ruta de l’Aigua: naixement de la 

séquia del Port
• El recorregut vianant de la séquia del 

Port
• A l’altet del Pare Sant
• A la serreta dels Pins i de la Creu
• Al Mirambé
• A les fonts: Freda, de l’Arrier, de 

l’Anoueret, del Meler, de l’Ordenari
• Al corral de Diego i Penalba
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BÈLGIDA
Altres excursions:
• A l’ermita de Sant Antoni Abat
• A les fonts del Grapat, de Baix i 

Freda
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BELLÚS
Altres excursions:
• Paratge de l’Estret de les Aigües
• Canal de Bellús a Xàtiva
• Balneari de Bellús
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
Forma part de l’itinerari núm. 2 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BENIATJAR
Senders: 
• PR-CV 213: Beniatjar - El Ràfol de 

Salem - l’alt del Benicadell (15,6 km 
4h 15min)

Altres excursions:
• Ruta del Cid - Castell de Carbonera
• Les Fontetes
• El pont dels Moros
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BENICOLET
Altres excursions:
• Àrea recreativa, la font Vella
• Ruta eqüestre, el mas de Xetà
• Ruta de les Fonts i dels Forns de calç
• Ruta dels riuraus
Forma part de l’itinerari núm. 3 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BENIGÀNIM
Altres excursions:
• Ruta de les Neveres
• Ruta de les Fonts
• Ermita de Nostra Senyora de la 

Solana
• La penya Roja
• El Portitxol
Forma part de l’itinerari núm. 3 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BENISSODA
Altres excursions:
• A les coves d’Arena
• A la font de Baix i a la font del 

Patge
• Al mas de Bon Aire
• A la casa de la Palmera
• Al Pinaret
Forma part de l’itinerari núm. 5

A-B
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Senders de la Vall d’Albaida (per municipi)

BENISSUERA
Altres excursions:
• Ruta pels voltants de 

l’embassament de Bellús
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Ruta dels pobles del Riu
Forma part de l’itinerari núm. 2 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BOCAIRENT
Senders: 
• PR-V 122: barranc dels Tarongers, 

Camí Vell d’Ontinyent a Bocairent 
(10,25 km. 2h 55min)

• GR 7: Etapa: Venta Boquilla - Alcoi 
(Terme d’Ontinyent - Bocairent  
17,3 km 4h 50min), (Terme de 
Bocairent - Alcoi  29,5 km 7h 
14min) 

Altres excursions:
• Ruta del naixement del riu 

Vinalopó (8,7 km 2h 54min) 
Coincideix amb PR- CV 4: Banyeres 
de Mariola

• Ruta de les Caves i el Montcabrer 
(36,3 km 10h) Coincideix amb el 
GR-7 (etapa 32)

• Ruta del Sant Crist (9,5 km 3h)
Coincideix amb PR- CV 306: senda 
del Cinquantenari

• Ruta de l’Aigua (16,7 km 4h 
15min) Coincideix amb el GR-7 i 
PR-CV 370: El port d’Alfafara

• Barrancs de la Fos i dels Tarongers 
(11 km 3h 30min) Coincideix amb 
PR-CV 122

• Ruta de les Covetes dels Moros i 

ruta de les ermites
• Camino del Cid - Etapa 57: 

Ontinyent - Banyeres de Mariola
• Ruta de Jaume I a la Vall d’Albaida
• Àrea recreativa: jardí-mirador de la 

serra de Mariola
• Àrea recreativa: mirador del barri 

medieval i ruta màgica
• Àrea recreativa i zona d’acampada 

de la font de Mariola 
Forma part de l’itinerari núm. 6 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

BUFALI
Altres excursions:
• Font del Riu i la Nevera de la Lloma 

Solaneta
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Ruta de Jaume I a la vall d’Albaida
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

CARRÍCOLA
Altres excursions:
• Un passeig pel barranc del Castell
• Els camins de l’Aigua: conjunt 

d’arcades islàmiques en l’Horta 
Vella

• Ruta BIODIVERS: espai d’art 
mediambiental

• Els oficis de la serra: caminant pel 
Benicadell

• Centre d’interpretació ambiental 
l’Ametla de Palla

• Font del Meler, font del Gatell
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida
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CASTELLÓ DE RUGAT
Senders: 
• Ruta de Jaume I: senda morisca de 

la Vall d’Albaida
• Rutes de la Serra: 
 - Ruta de la font Nova
 - Ruta de la font de L’Estaca
 - Ruta mirador de l’Àguila
• Rutes dels Barrancs
• Rutes dels Pobles Veïns
Altres excursions:
• Àrea recreativa de l’ermita de 

Santa Bàrbara i de Sant Antoni
• Parc forestal urbà
• Neveres i racons de Porrixons
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

FONTANARS DELS ALFORINS
Altres excursions:
• Àrea recreativa de les Piles
• La font de la Dueña i font de la 

Simeta
• El barranc de Pérez
• La Cava
• Casa forestal de l’alt del Moro
• Visita als cellers de Fontanars (cita 

prèvia)
• Visita als arbres singulars
• Visita als diferents forns de calç
• Ruta etnològica
Forma part de l’itinerari núm. 1 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

GUADASSÉQUIES
Altres excursions:
• Visita als municipis del voltant: 

Sempere i Benissuera
• Visita a l’embassament de Bellús

• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 
Ontinyent

• Ruta dels pobles del Riu
Forma part de l’itinerari núm. 2 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

LLUTXENT
Senders: 
• GR-236: Ruta dels 

Monestirs (75 km 3/4 dies) 
wwwrutadelsmonestirs.com 

• PR-CV 434: El Surar, la barraca 
de pedra seca i el Puig Agut de 
Llutxent

Altres excursions:
• Àrea recreativa del Mont Sant
• Àrea recreativa de les Cases del 

Rafal
• Espai natural protegit del Surar de 

Pinet-Llutxent
• Barranc de Xetà
• Ruta de Jaume I a la Vall d’Albaida
• Ruta dels corporals
• Ruta del Puig Agut
• Ruta del castell vell i el tossal
• Ruta al cap de l’Ase
• Ruta la vigilància morisca: l’alt del 

castell de Pinet
Forma part de l’itinerari núm. 3 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

MONTAVERNER
Senders: 
• Senders pels rius Albaida i Clariano 

(1,8 km 1h 15min) 
Altres excursions:
• Àrea recreativa del Calvari
• La font del Povil, de l’Anglès, de ca 

Blanc, dels Quatre xorros i del Molí

B-M
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Senders de la Vall d’Albaida (per municipi)

• La Rambla
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Ruta de Jaume I a la Vall d’Albaida
Forma part de la Via Augusta

MONTITXELVO
Senders: 
• SL-CV 83: mirador de la Creueta (1 km 

30min)
• SL-CV 84: Ruta de l’Aigua (5 km 

2h)
• PR-CV 390: Ruta de les Penyes 

Albes (8,7 km 2h 55min)
Altres excursions:
• Paratge de la font del Molí
• Productes locals
• Ruta dels riuraus
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

L’OLLERIA
Senders: 
• Convent de Caputxins - el Port (5,19 

km)
• Recorregut pels voltants de 

l’Olleria (7,045 km)
• Caputxins - La Ponta (8,025 km)
• Caputxins - La cova de Sant 

Nicolau (8,565 km)
• Trail el Port - El Salido (4,525 km)
• Integral de la serra Grossa (16,3 

km) 
Altres excursions:
• Zona d’acampada i àrea recreativa 

del Rodat
Forma part de l’itinerari núm. 1 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

ONTINYENT
Senders: 
• SL-CV 9: senda del Castellar (1 km 

30min)
• SL-CV 19: senda del Remallar o de 

Gamellons (7,6 km 2h 10min)
• PR-CV 121: senda dels Enginyers - la 

Covalta (16,5 km 3h 35min)
• PR-CV 122: senda del barranc dels 

Tarongers, camí Vell Ontinyent - 
Bocairent (10,2 km 2h 25min)

• PR-CV 306: senda del Cinquantenari 
(22,8 km 5h 30min)

• GR-7: Venta Boquilla - Alcoi (Terme 
d’Ontinyent - Bocairent  17,3 km 4h 
50min)

Altres excursions:
• Ruta de les Xemeneies
• Ruta pel riu
• Paratge natural municipal del Pou 

Clar i de la serra de l’Ombria
• Zona d’acampada de Gamellons
• 4 senders mediambientals de 

Fuset; itinerari didàctic, panoràmic, 
espeleològic i senderista

• Senda dels Enginyers - l’Ombria
• Senda del l’Alba - Pou de l’Olleta
• Recorregut Pou de l’Olleta - Pou 

Clar
• Senda i àrea recreativa de Sant 

Esteve
• Senda de la cova de l’Avern
• Senda del pas de l’Ase
• Senda de la font del Nano
• Font del Raboser
• Pou del Canyís
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
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• Camino del Cid - Etapa 57: 
Ontinyent - Banyeres de Mariola

• Ruta de Jaume I a la Vall d’Albaida
Forma part de l’itinerari núm. 6 de les rutes 
per la Vall Blanca 

OTOS
Senders: 
• SL-CV 10: senda general d’Otos (4 

km 1h 20min)
Altres excursions:
• El castell de Carbonera
• La nevera de Tormo
• El Benicadell
• La font Freda 
• Font de Baix
• Àrea recreativa del barranc de la 

Mata
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

EL PALOMAR
Senders: 
• SL-CV 118: Ruta del Castell i altres 

joies del patrimoni rural (6,15 km 1h 
20min)

Altres excursions:
• La font de Sis
• Barranc de Jundà
• El molí del Palomar 
• Castell de Carrícola
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

PINET
Altres excursions:
• Espai natural protegit del Surar de 

Pinet-Llutxent

• La Vinya Vella
• Barranc i font del Castellet. Forma 

part de la ruta dels Monestirs
• La penya del Migdia, l’alt de Carpi, 

la lloma Plana
• Ruta cicloturista Pinet - el Surar - 

Barx
Forma part de l’itinerari núm. 3 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

LA POBLA DEL DUC
Altres excursions:
• Zona recreativa de la Penyeta
• Casa Tarranet i casa Alta
• Camí de la Ronda de la Pobla
• Ruta de les Carrasques (S.XVIII)
• Ruta de les Fonts
• Ruta dels refugis militars antiaeris: 

el pla de Micena i la casa Alta
• Ruta de Jaume I a la Vall d’Albaida
Forma part de l’itinerari núm. 3 de les rutes 
de la Vall Blanca

QUATRETONDA
Senders: 
• SL-CV 39: Ombria de Torrella (5 km 

1h 30min)
• PR-CV 172: serra de Quatretonda 

(18 km 4h)
Altres excursions:
• Serra del Buscarró
• Nevera de la Talaia 
• La font Vella
• Els corrals de Quatretonda
• La Bastida
• El pla dels Engolidors
• Creus de terme
• Sendes de l’Escaló, del Cossis, de 

M-Q



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida
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l’Avenc, de les caigudes de Pinet i 
del barranc dels Conills

Forma part de l’itinerari núm. 3 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

EL RÀFOL DE SALEM
Senders: 
• PR-CV 213: Beniatjar - El Ràfol de 

Salem - Alt del Benicadell (15,6 km 
6h)

Altres excursions:
• Ermita de Sant Blai (zona 

d’acampada molt prop)
• El molí de Baix
• Àrea recreativa del Carrascalet, 

amb paellers i parc infantil
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

RUGAT
Senders: 
• SL-CV 44: senda de les Fonts de 

Rugat (2,7 km 1h 50min)
Altres excursions:
• El barranc de les Fonts
• El molí de Rugat
• Ruta de Jaume I: senda morisca de 

la Vall d’Albaida
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

SALEM
Senders: 
• SL-CV 122: senda dels Nevaters 

de Salem a la Barcella (5,3 km 2h 
30min

• SL-CV 140: L’herència del reg 
musulmà de la font i la bassa d’Elca 
(3,6 km 1h 30min)

Altres excursions:
• Senda del Portet
• Zona d’acampada i àrea recreativa 

de la font d’Elca (bassa romana i 
alcavor)

• Font de la Barcella i del Castellet
• Barranc de les Coves
• Cova del Frontó i de la Sima
• Font del Cantal i molí de Salem
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

SEMPERE
Altres excursions:
• Excursions a l’embassament de 

Bellús, a la vora del riu Albaida
• Ruta dels pobles del Riu
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida

TERRATEIG
Altres excursions:
• Fonts: Sant Vicent Ferrer, Nevera, 

Llaunaix, Llop i Vidal
• Àrea recreativa del pla de les 

Fontetes
• Tossal del Morquí
• Barranc morisc de l’Arcà
Altres excursions:
• Ruta dels riuraus
Forma part de l’itinerari núm. 4 de les rutes 
de la Vall d’Albaida
Cal tindre en compte:

R-T
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Recomanacions Senyalització

- Està prohibit encendre foc, circular per les 
sendes amb vehicles de motor, envair la 
propietat i l’acampada lliure.
• Segueix les sendes assenyalades i 

respecta les fonts.
• Diposita la brossa en els 

contenidors i/o emporta’t el fem.
• Respecta la natura i evita fer 

sorolls perjudicials a la fauna 
autòctona.

• Porta aigua, roba i calçat apropiat 
i, per descomptat, una càmera de 
fotos.

Els GR, PR, i SL són senders 
homologats, els quals es regeixen 
per una normativa europea de 
senyalització que els classifica. 
La resta de sendes estan habilitades 
pels ajuntaments.

GR - Senders de gran recorregut: 
itinerari de més de 50 km

PR - Senders de xicotet recorregut: 
itinerari de 10 a 50 km

SL - Senders locals: 
itinerari de menys de 10 km

continuitat
del sender

continuitat
del sender

continuitat
del sender

canvi
de direcció

canvi
de direcció

canvi
de direcció

direcció 
equivocada

direcció 
equivocada

direcció 
equivocada
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Núm. Ruta Nom Distància Desnivell Dificultat Duració 
en min

1 SL-CV 10 Camí de la Serra 4,00 250,00 Baixa 80

2 SL-CV 43 Aielo de Rugat 5,30 300,00 Baixa 105

3 SL-CV 44 Sender de les fonts de Rugat 2,70 250,00 Baixa 110

4 SL-CV 83 Mirador de la Creueta 1,00 133,00 Mitjana 30

5 SL-CV 84 Ruta de l’Aigua 5,00 50,00 Mitjana 120

6 SL-CV 118 Ruta del Castell 6,15 276,00 Mitjana 80

7 SL-CV 122 Senda dels nevaters de Salem a la Barcella 5,30 307,54 Mitjana 150

8 SL-CV 140
L'herència del reg musulmà de la font i la 
bassa d'Elca

3,60 88,00 Baixa 90

9 PR-CV 213
Beniatjar - el Ràfol de Salem - Alt del 
Benicadell

7,60 350,00 Mitjana 110

10 PR-CV 222 Alt del Benicadell i nevera 11,10 700,00 Alta 240

11 PR-CV 390 Ruta per les Penyes Albes 8,73 369,00 Alta 175

12 GR-7 31a etapa 16,90 450,00 Mitjana 290

13 GR-7 32a etapa 29,50 950,00 Alta 434

14 PR-CV 4 Variant Bocairent - Naixement riu Vinalopó 8,70 766,00 Baixa 165

15 SL-CV 9 Senda del Castellar 1,00 225,00 Baixa 30

16 SL-CV 19 Senda del Remallar o de Gamellons 7,60 190,00 Baixa 130

17 PR-CV 121 Senda dels Enginyers - Covalta 16,50 410,00 Mitjana 215

18 PR-CV 122 Senda del barranc dels Tarongers 10,25 250,00 Baixa 175

19 PR-CV 134 Agullent - Agres 7,60 300,00 Mitjana 155

20 PR-CV 135 Senda de l'assagador - Agullent 10,00 220,00 Baixa 180

21 SL-CV 11 Senda de l'Ombria 6,80 156,00 Baixa 135

22 PR-CV 125 Senda de la Solana o de la Foia Redona 16,00 420,00 Mitjana 300

23 PR-CV 306 Senda del Cinquantenari 22,80 450,00 Mitjana 330

24 PR-CV 435 Senda del barranc de la Fos 10,50 403,00 Mitjana 240

25 SL-CV 39 Senda de l’ombria de Torrella 5,00 170,00 Baixa 90

26 PR-CV 172 Senda de Quatretonda - Senda del Molló 18,00 300,00 Mitjana 240

27 GR-236 Ruta dels Monestirs 19,00 425,00 Mitjana 405

28 PR-CV 434
El Surar, la barraca de pedra seca i el Puig 
Agut de Llutxent

18,45 358,00 Alta 352

Rutes senderisme
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Dificultat   Serra Municipi Publicat

Benicadell Otos http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5565363

Benicadell Aielo de Rugat http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1216685

Benicadell Rugat http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-44

Benicadell Montitxelvo http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-83

Benicadell Montitxelvo http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-84-0

Benicadell El Palomar http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-118

Benicadell Salem http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-122

Benicadell Salem http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-122

Benicadell Beniatjar-el Ràfol http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1627203

Benicadell Atzeneta d'Albaida http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-222

Benicadell Montitxelvo http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-390

Mariola Ontinyent http://www.turismo.ontinyent.es/val/rutes/ruta_gr7.htm

Mariola Bocairent http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=800539

Mariola Bocairent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-4

Agullent-Ontinyent Ontinyent http://www.turismo.ontinyent.es/val/rutes/ruta_castellar.htm

Agullent-Ontinyent Ontinyent http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-19

Agullent-Ontinyent Ontinyent http://www.turismo.ontinyent.es/val/rutes/ruta_enginyers_covalta.htm

Agullent-Ontinyent Ontinyent - Bocairent http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5725634

Agullent-Ontinyent Agullent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-134

Agullent-Ontinyent Agullent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-135

Grossa Aielo de Malferit http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-11

Grossa Aielo de Malferit http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-125

Grossa Ontinyent http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6517395

Grossa Aielo de Malferit http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-435

Buixcarró Quatretonda https://www.femecv.com/senderos/sl-cv-39

Buixcarró Quatretonda http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-172

Buixcarró Almiserà - Llutxent http://www.femecv.com/senderos/gr-236

Buixcarró Llutxent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-434



Coord. Graus Decimals
Coord. Grados Decimales
Decimal GPS coordinates

38º49’35.0”N0º36’13.3”W

Coord. Graus Sexagesimals
Coord. Grados Sexagesimales
Sexagesimal GPS coordinates

38.826377, -0.6033705
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