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Ubicada a la comarca de l’Alcoià, aquesta etapa 
transcorre pel Parc Natural del Carrascar de la 
Font Roja. Puja al cim del Menejador (1.356 m) i 
baixa al municipi d’Alcoi. Iniciarem la ruta al mu-
nicipi d’Ibi i ens endinsarem al Paratge Natural del 
Barranc dels Molins. 

Una vegada eixim del barranc, ascendim fins que 
arribem al cim del Menejador, no sense abans tin-
dre l’oportunitat de visitar el Pou del Barber, la Cova 
Coloma i el Pou del Carrascar, pous de neu que for-
maren part de la xarxa de pous que explotaren els 
nevaters d’Ibi.

Al cim podem reposar forces gaudint de les magnífi-
ques vistes a la vall, que s’estén entre el Menejador 
i la Serra de Mariola; a més, també s’hi pot apreciar 
el cromatisme del bosc caducifoli, els pinars que 
acullen ocells com el falcó, l’esparver i el trencapin-

yes; al bosc, a més, viuen porcs senglars, raboses i 
musaranyes. A la part més alta construeix els seus 
nius l’àguila perdiguera, el gran duc, el falcó perdi-
guer i el pardal roquer.

Comencem el descens endinsant-nos al bosc de 
carrasques que dóna nom al parc fins a arribar al 
Pla de la Mina. Allí podem veure, des del mirador, el 
Santuari de la Font Roja, cap a on ens dirigirem per 
visitar el Centre d’Interpretació Font Roja Natura.

Descendim fins a arribar al Paratge Natural Munici-
pal Canalons - Racó de Sant Bonaventura, un indret 
tranquil i fresc que té un curs d’aigua tot l’any.

Seguim el sender paral·lel al riu Polop fins que en-
llacem amb laVia Verda d’Alcoi pel Pont de les Set 
Llunes, que ens portarà al centre urbà d’Alcoi.
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TURISME ACTIU
En aquest municipi privilegiat per a la pràctica del 
turisme rural i d’aventura podràs disfrutar d’excur-
sions a peu, amb bicicleta o a cavall amb nombro-
ses rutes. També podràs pedalar per la Via Verda 
d’Alcoi o practicar-hi escalada. O si eres dels que 
prefereixen alliberar adrenalina, atreveix-te amb el 

salt de pont (puenting) o el salt elàstic (bungee jump) 
des del Pont de les Set Llunes.

NATURALESA
Alcoi és una ciutat enclavada entre rius, barrancs 
i muntanyes. De fet, el 80% del municipi presenta 
algun tipus de protecció mediambiental, com ara els 
Parcs Naturals del Carrascar de la Font Roja i de 

Alcoi
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la Serra de Mariola i el Paratge Natural Municipal 
Canalons - Racó de Sant Bonaventura.

Al terme d’Alcoi es troben nombrosos ressalts 
rocosos, com el cim del Menejador, la Serra dels 
Plans, el Barranc del Cint, l’Alt de les Pedreres o la 
Serreta, entre d’altres. Per aquests indrets passen 
els principals rius de la zona, el Polop i el Barxell, 
que s’uneixen i formen el Riquer, que juntament 
amb el Molinar formen el tram de capçalera del riu 
Serpis.  Són remarcables les pintures rupestres de 
La Sarga, Patrimoni de la Humanitat.

HISTÒRIA I CULTURA
L’actual nucli urbà té el seu origen a l’any 1256, se-
gons la Carta Pobla. Existeixen documents històrics 
del segle XV que esmenten l’existència de molins de 

farina i batans a la conca del riu Molinar, que van 
permetre el desenvolupament de la indústria tèxtil i 
paperera posteriorment. És molt recomanable tam-
bé visitar la Ruta Modernista.

Cal destacar les festes de Moros i Cristians dedica-
da a sant Jordi, declarada d’Interés Turístic Inter-
nacional, i la Cavalcada dels Reis Mags, declarada 
d’Interés Turístic Nacional.

GASTRONOMIA
En la gastronomia d’Alcoi cal destacar l’olleta 
(guisat fet de fesols amb penques, carn de porc 
i botifarrons), la borreta (guisat amb creïlles, 
espinacs, bacallà i ou), la pericana (plat fred amb 
pebrot assecat i bacallà) i la coca, dolça o salada.




