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GR-330. SENDA COSTA BLANCA INTERIOR
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Aquesta Ruta
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INTRODUCCIÓ
DE LA GUIA

Benvinguts al GR-330. Senda Costa Blanca Interior,
una travessa lineal de 432,16 quilòmetres dividida en
20 etapes, a través de les quals podrem descobrir la
província d’Alacant.
Una proposta única que convida a conéixer els contrastos paisatgístics, ambientals i culturals de la
província d’Alacant i permet visitar interessants vestigis històrics, descobrir mites i llegendes, conéixer
diferents tradicions, arquitectura, costums, gastronomia i artesania d’aquesta privilegiada província.

dunes i paratges de gran valor ecològic i paisatgístic, com el Parc Natural del Montgó, el Parc Natural
del Carrascar de la Font Roja o el Parc Natural de
la Mata-Torrevella, formen part del nostre itinerari.
Pujarem a emblemàtics cims com el Pic d’Aitana,
(1.558 m) sostre de la província, i travessarem gran

varietat de paisatges: zones agrestes, barrancs,
denses pinades, pendents escarpats i abismes imponents, així com llacunes i saladars.
Podrem observar com els habitants de cada comarrecursos naturals.

canvis produïts al llarg del recorregut. A les zones muntanyoses trobarem densos pinars, herbes aromàtiques i medicinals, aus de rapinya, com
àguiles, falcons, voltors i ducs, i mamífers com ara
porcs senglars, cabres munteses i esquirols. A les
zones humides, en canvi, destacaran els canyissars,
els joncars i la vegetació adaptada a sòls salins,

pescaires.
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INTERPRETACIÓ
DE LA GUIA

Cada una de les etapes consta d’unes quantes pàgines dedicades a informació tècnica sobre el recorregut i d’altres amb informació relativa als municipis
pels quals es passa.
La informació tècnica es recull en una taula, les dades de la qual han estat calculades segons el Mètode
d’Informació d’Excursions (MIDE), mètode recomanat
per la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i
Escalada (FEDME) i altres entitats.

SIMBOLOGIA

INFORMACIÓ TÈCNICA
• Marques del GR que indiquen el nostre recorregut,
així com diferents tipus de senders que ens trobarem al llarg de la ruta.
Horitzontal camí correcte
Gir pròxim
En aspa camí erroni

Senda local temàtica (SL)
moderada

2

2

2

Senda de xicotet recorregut (PR)
Senda de gran recorregut (GR)

6h

818 m

21,3 km

785 m

21,3 km

Travessa lineal

Les pàgines destinades als municipis aporten informació breu i resumida que serveix per a apropar-nos
als costums locals així com per a donar a conéixer
activitats de turisme actiu complementàries a la
nostra aventura.
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• DIFICULTAT
•ITINERARI
Dificultat per a orientar-se en l’itinerari
1 Els camins i les cruïlles estan ben definits.
2 Hi ha sendes o senyalització que indica la continuïtat.
3 Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i de punts cardinals.
4 Exigeix tècniques d’orientació i navegació fora de
traça.
5 La navegació és interrompuda per obstacles que
cal vorejar.

• DESPLAÇAMENT
Dificultat en el desplaçament
1 Marxa per superfície llisa
2 Marxa per camins de ferradura
3 Marxa per sendes escalonades o terrenys irregulars
4 Cal fer servir les mans per a mantindre l’equilibri.
5 Requereix fer passos d’escalada per a la progressió.

•ESFORÇ
Quantitat d’esforç necessari:
(Calculat segons els criteris MIDE per a un excursionista mitjà poc carregat)
1 Fins a 1 hora de marxa efectiva
2 Més d’1 hora i fins a 3 hores de marxa efectiva
3 Més de 3 hores i fins a 6 hores de marxa efectiva
4 Més de 6 hores i fins a 10 hores de marxa efectiva
5 Més de 10 hores de marxa efectiva

• Durada
• Distància parcial
• Distància acumulada
• Desnivell acumulat ascens
• Desnivell acumulat descens
• Tipus de recorregut
Punts destacats o característics de cada etapa:
• Interés arqueològic, històric i cultural
• Interés paisatgístic i ambiental
• Albirament d’aus
• Activitats de muntanya
• Activitats nàutiques
• Ciclisme
• Activitats aèries
• Bicicleta de muntanya
• Senderisme
• Escalada
• Enoturisme
• Gastronomia
• Allotjament
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PREPARACIÓ

DE L’ITINERARI
INICI I SENTIT DE LA MARXA
La nostra proposta marca l’inici del recorregut a Dénia i arriba a Oriola després de 20 etapes; no obstant
això, el recorregut es pot fer en sentit contrari.

ÈPOCA DE L’ANY
Atès que la província d’Alacant gaudeix de bones
temperatures durant tot l’any, aquest recorregut es
pot fer en qualsevol moment i època. Cal tindre en
compte, això sí, que aquesta travessa arriba a zones
en les quals pot nevar a l’hivern i a zones del sud que
poden assolir temperatures molt altes en estiu.

PREPARACIÓ PERSONAL
Tot i que en general la travessa és de dificultat moderada, algunes de les etapes transcorren per zones
de muntanya que comporten alguna dificultat, per la
qual cosa es requereix tindre centra experiència en
muntanya. Si es manca de l’experiència necessària,
es pot contractar els serveis d’un guia de muntanya
titulat. En cas que es vulga realitzar la travessa completa, es recomana disposar d’una bona preparació
física.

00 PREPARACIÓ DE L’ITINERARI I 8 I

LA MOTXILLA

MÉS INFORMACIÓ

Per a fer la travessa serà necessari disposar de la
vestimenta adequada, que tot i variar segons l’època
de l’any es compon de peces de roba tècnica, teixits
transpirables, roba per a abrigar-se, encara que siga
estiu, per tal d’evitar sorpreses o mantindre’s calents
en cas d’accident, botes de muntanya i calcetins per
evitar pelades, una capa impermeable, guants i gorra
per a protegir-nos del sol.

http://www.costablanca.org

És necessari portar aigua en abundància i altres útils
com ara plànol, brúixola, GPS, bastons, crema solar,
ulleres de sol, telèfon mòbil, una minifarmaciola,
una navalla i una llanterna xicoteta.
És recomanable també portar sempre en la motxilla
aliments rics en sucre i carbohidrats.

AVITUALLAMENT
S’han de planificar bé les jornades; segons la nostra
condició física i conveniència, és possible que siga
necessari portar aliments. Algunes de les etapes
passen per pobles on podrem aturar-nos a menjar
i aprofitar per degustar la gastronomia local. De fet,
totes les etapes acaben en alguna població, tret de
l’etapa 12 que finalitza a l’Àrea Recreativa del Xorret
de Catí.
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BONES

PRÀCTIQUES

• No abandones ni enterres les deixalles. Conserva-les fins que pugues dipositar-les en algun lloc
habilitat per a la recollida.
• No faces foc ni tires cigarrets a terra.

• Defensa la natura i recorda que l’extinció d’una espècie vegetal o animal és irreversible.
• Respecta les plantes i els animals: no els molestes i no t’endugues a casa el que pertany a la natura.
No arranques mai flors ni branques.

• Camina pel sender marcat, no xafes fora de la
senda i no trepitges mai els camps sembrats.

• Respecta els altres excursionistes.

• Respecta els camins traçats. Les dreceres només
provoquen greus erosions que poden fer desaparéixer el sender tradicional i fer malbé la vegetació,
així com posar-te en perill i perdre’t.

• Els vehicles de motor són per a desplaçar-se per
carretera. No els utilitzes per a circular per pistes.
No trenques la pau del camp amb el soroll dels motors.

• Els gossos, per norma, han d’anar lligats. Para especial atenció a les normes dels Parcs Naturals i els
Paratges Protegits.

• Ajuda’ns a preservar el ric Patrimoni Cultural dels
nostres avantpassats: no faces pintades ni produïsques desperfectes.

• Respecta i cuida les fonts i els corrents d’aigua. No
hi aboques sabons, detergents, productes contaminants ni deixalles.

• Porta l’equip adequat i, en cas d’emergència, telefona al 112.

• No acampes fora dels llocs que no hi estiguen habilitats.

• És recomanable disposar d’una assegurança de
muntanya.
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Iniciarem la ruta remuntant
el cim del Parc Natural del
Montgó, situat a la comarca
de la Marina Alta, i l’acabarem descendint fins al municipi de Gata de Gorgos.
L’etapa comença a l’Ermita
del Pare Pere, on es troba l’entrada al Parc Natural
del Montgó, a la urbanització Peña del Águila de Dénia.

serrat que ascendeix de manera abrupta entre afilades pedres fins al cim del Montgó. Aquest darrer
tram és el més perillós.

Prenem el camí de l’antiga colònia agrícola, que es
va obrir l’any 1921 per permetre’n l’accés a les parcel·les.

El cim del Montgó, a 753 metres sobre el nivell del
mar, és un excel·lent mirador de la comarca de la
Marina Alta.

Seguint aquest camí tenim la possibilitat de visitar
la Cova de l’Aigua, que els romans van aprofitar per
abastir d’aigua un grup de soldats de l’exèrcit de l’Imperi Romà.

Iniciem, ara, el descens per la senda que passa per
baix de la creu de Dénia. A mesura que anem baixant,
la senda es va fent més ampla fins a arribar al pedregós camí que ens portarà a Jesús Pobre, visita que
farem abans de prosseguir el nostre camí fins a Gata
de Gorgos.

Continuem per aquest camí fins que es converteix en
una senda que discorre entre pins, palmes i moltíssima flora endèmica.
Arribem al Barranc dels Lladres, des d’on es continua l’ascens per una senda en ziga-zaga que porta al

En aquesta última part i fins que no arribem a Gata
de Gorgos, travessarem camins entre cultius que ens
permetran gaudir d’espectacles com la florida dels
ametlers en gener o el canvi del color de la vinya.
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Dénia
20 quilòmetres de costa, platges d’arena fina que aniran sent substituïdes per platges de roca a mesura
que avancem cap al sud, el Parc Natural del Montgó,
penya-segats, xicotetes cales amb paratges de gran
bellesa i espectaculars vistes des del Cap de Sant Antoni fan de Dénia un paradís a la vora del mar.

Gata De Gorgos
En destaca el terme municipal per la seua bellesa singular, amb paratges emblemàtics, on es troben exemplars d’oliveres i garroferes espectaculars.No deixeu
de visitar les botigues d’artesania de palma ubicades a
la plaça d’Espanya.

Jesús Pobre
En aquesta acollidora població, situada en un bell
paratge caracteritzat per la proximitat a del Montgó
i les seues terres de conreu de secà, trobarem construccions que mantenen viu el seu passat i les seues
tradicions, com el riurau del Senyoret i les alqueries.
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TURISME ACTIU

Es tracta d’un entorn privilegiat, amb paratges únics
i temperatures ideals durant tot l’any, que atrau esportistes i amants de l’aventura.
ACTIVITATS DE TERRA: Gaudeix d’espectaculars
paisatges practicant senderisme. Descobreix racons únics en divertides rutes en bicicleta de muntanya. Coneix aquesta comarca alacantina amb
dinàmiques excursions en quads o buguis. Recorre
la ciutat i els seus barris tradicionals amb Segway.
ACTIVITATS AQUÀTIQUES: Vola sobre les ones practicant surf, surf de vela, esquí nàutic o excursions
amb motos aquàtiques. Practica surf de rem i coastering o fes travesses amb caiac o piragua son algunes de les activitats aquàtiques que podràs practicar en Dénia.
Submergeix-te a la Reserva Marina del Cap de Sant
Antoni i descobreix els preciosos fons marins practicant snorkel o busseig. Charters, rutes en barco i
moltes altres activitats nàutiques amb les quals podràs viure aventures úniques en aigües cristal·lines
i platges de somni.
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En aquesta etapa, que transcorre per la comarca de
la Marina Alta, travessarem la Serra de Seldetes des
de Gata de Gorgos i, posteriorment, passejarem per
camins de la Vall de Pop que amaguen racons únics.
A l’ombra del Montgó trobem el municipi de Gata de
Gorgos, on establim el punt de partida de l’etapa, al
parc del Raval.
Creuem el riu i continuem per un agradable sender
fins a arribar al Mas de les Mallaes, al costat de la
Font de la Mata, un aljub que ha servit per abeurar
el ramat des de l’època dels àrabs. Damunt de la font
creix “la mata”, un llentiscle que dóna nom al paratge.
Seguim cap a l’Alt de Serrellars per una senda amb
abundant vegetació que remunta el Barranc de Canela. El cim ofereix vistes de la Serra de Bèrnia, el
Penyal d’Ifach o del Montgó.

Des del punt més alt, la senda descendeix cap a la
Vall de Pop passant primer per uns antics bancals en
els quals podem apreciar l’arquitectura de la pedra
en sec, tècnica constructiva amb murs de pedra que
no fa servir cap altre tipus d’argamassa.
Travessem el minicipi de Senija i ens endinsem a la
muntanya de Llíber, per el camí Vell, fins arrivar a la
plana de Llíber acompanyats de milers de vinyes fins
que arribem al poble de Llíber.
Després de visitar aquest poblet, ens dirigim a Xaló
seguint el curs del riu Xaló-Gorgos, declarat Lloc
d’Interés Comunitari. Després d’aturar-nos a Xaló
continuem resseguint el llit del riu fins que el creuem per arribar a Alcalalí, un altre bonic municipi que
paga la pena de visitar.
Finalment, un preciós passeig que discorre per camins rurals entre conreus i el Barranc de l’Alberca
completa l’etapa i ens conduirà fins a Parcent.
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Senija, Llíber, Xaló,
Alcalalí i Parcent

Són pobles lligats a l’agricultura, especialment al
cultiu de vinyes i ametlers. Atura’t per conéixer la
seua gastronomia, les seues tradicions i els seus paratges entre camps i muntanyes.
Moriscos i bandolers formen part del passat de Senija. A Xaló trobarem assentaments de poblacions iberes, romanes i àrabs. En tot el terme podem trobar
vestigis arqueològics i històrics de les civilitzacions
esmentades.
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Llíber destaca pel seu important patrimoni etnològic
i cal ressaltar-ne els terrenys dedicats al conreu de
vinyes i les cases amb riurau.
Des de l’emblemàtica Torre d’Alcalalí, declarada Bé
d’Interés Cultural, podrem contemplar increïbles vistes panoràmiques de la Vall de Pop.
Un element a destacar de Parcent és el fet que
encara s’hi poden presenciar partides de pilota al
carrer, concretament al carrer de Dalt. No deixeu
de recórrer els carrerons estrets, empinats i de

Aconsellem passejar pel Barranc del Cau, recórrer el
PR-CV 53 Castell d’Aixa i el PR-CV 158 Serra del Carrascar, amb unes vistes immillorables de la Marina
Alta i la Marina Baixa.
configuració irregular, en els quals encara es respira
el passat d’alqueria àrab.

TURISME ACTIU

Es tracta d’un entorn privilegiat en el qual s’uneixen
natura, muntanya, història, esport i tradició.
SENDERISME: Breus recorreguts i senders locals
ens permetran conéixer la Serra de Bèrnia i la Vall
de Pop. Camins de pedra i aigua és un recorregut
a la vora del riu Gorgos declarat Lloc d’Interés Comunitari.

BICICLETA DE MUNTANYA: Hi ha nombrosos
recorreguts de diferents nivells: la Ruta de Sant Joan
de Mosquera, la Ruta del Moscatell o dels Camps de
Murla són de fàcil accés, mentre que la volta al Cavall
Verd o el Camí de la Pansa comporten més dificultat.
Ara bé, si el que busquem és rutes extremes a la
Serra de Bèrnia, la travessa de Benissa a Parcent,
la ruta de la Vall d’Alcalà i el Pla de Petracos ens
posaran a prova.
ESCALADA: Hi ha 65 vies d’escalada ubicades entre
la Penya Roja i la Font d’Aixa. També es pot escalar a
Alcalalí, a les vies situades prop de la Murla.
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Al llarg d’aquesta etapa per la Marina Alta, podrem
gaudir d’un preciós paisatge muntanyenc amb vistes al mar. Eixim de Parcent pel camí dels Pous, una
antiga via pecuària utilitzada pels ramaders de la
zona per a evitar conflictes amb els agricultors.
Passem pel Pou de Canyada i iniciem l’ascens al
Coll de Rates per un antic camí de ferreria que s’utilitzava en el segle XIX per a transportar panses de
Tàrbena a Dénia.
El Coll de Rates és un lloc idoni per a reposar forces, ja que es tracta d’un magnífic mirador sobre la
Vall de Pop.
Des d’ací agafem una pista que discorre entre bancals construïts en temps dels moriscos i que ens
portarà a les cases del Tossalet Redó, on s’inicia la
pujada que ens portarà entre pinars i bancals fins
a la carretera CV-715. Cal creuar-la per continuar
pujant la Penya Pinets.

A continuació, passem per la Font dels Olbis, un
abeurador de ramat, i vorejant el turó arribem al
mirador de Sa Pou, amb majestuoses vistes.
Continuem per la carretera CV-752 fins que ens
desviem per un camí que segueix el curs del
Barranc de la Cova Roja, paral·lel a la carretera i
que ens portarà als Plans d’Aialt, amb els seus
corrals d’origen morisc.
Des d’ací el camí, que transcorre entre camps sembrats d’arbres fruiters i pinars, ens conduirà fins a
Castell de Castells.
A mesura que ens apropem al riu, la ruta es va
fent més estreta i passa per una zona de bosc prou
agrest abans d’arribar a Castell de Castells.
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Castells de Castells

TURISME ACTIU
Castell de Castells, envoltat de muntanyes i barrancs,
disposa d’un entorn privilegiat per a practicar
esports de muntanya, com ara senderisme, bicicleta
de muntanya, descens de congostos i barrancs, com
el del Pas de Calvo, escalada a la Serra de la Xortà i
espeleologia a la Cova del Somo.
Algunes de les rutes locals són el PR-CV-149 El Castellet, el PR-CV-150 Morro Blau i el PR-CV-151 Els
Arcs. Altres rutes que comuniquen Castell de Castells amb altres municipis són el PR-CV-19 Gua-
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dalest – Castell de Castells, el PR-CV-46 Callosa
– Tàrbena – Castells – Guadalest, el PR-CV-49 Callosa – Bolulla – Castells i el PR-CV-427 Benigembla – Castells.
Es recomana fer la ruta PR-CV-168 Benimassot –
Barranc de Malafí – Castells en una travessa de
dos dies.

NATURALESA
Castell de Castells es troba enmig de les serres de
la Serrella, Alfaro i la Xortà, envoltat de barrancs i
camps de cultiu de secà.

Hi trobarem paratges de gran bellesa, atractives formacions rocoses com la Penya del Castellet i el Paratge Natural Municipal Els Arcs, a més de coves de
notable interés, com la Cova del Somo o la Cova del
Pla de Petracos.

HISTÒRIA I CULTURA
El jaciment prehistòric ens dóna pistes de l’antiguitat
del lloc: les pintures rupestres situades al Santuari
del Pla de Petracos han sigut declarades Patrimoni
de la Humanitat.

És imprescindible visitar el Museu d’Art Macroesquemàtic i Etnològic, on podrem entendre el significat de les pintures rupestres i conéixer els costums
del poble.

GASTRONOMIA
Són destacables plats de llarga tradició, com l’olleta
de blat i minxos amb farinetes i borra.
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Aquesta etapa transcorre per la Serra de la Serrella, una muntanya que enamora. Al límit intercomarcal, amb la Marina Baixa al sud i amb el Comtat i la
Marina Alta al nord, aquesta serra està considerada
una de les més agrestes de la província. Hi trobarem
nombroses plantes aromàtiques com la sàlvia o la
camamil·la.
Eixim de Castell de Castells per la carretera CV-752 i
ens desviem en direcció a l’Àrea Recreativa del Castellet, des d’on es puja fins al Coll del Castellet.
Des d’ací continuem l’ascens per la pista fins que
arribem a l’accés del Castellet, una antiga fortificació d’origen àrab sobre la Penya del Castellet, amb
magnífiques vistes de la Vall de Guadalest així com
de l’impressionant Barranc de la Canal.

Seguim per la pista per tornar al desviament pel qual
s’accedeix al Barranc de la Canal, per on es puja fins
a la Malla del Llop, a 1.357 metres sobre el nivell del
mar.
Després de reposar forces al cim, reprenem la
marxa per una bonica senda que ens portarà al
Collat Borrell. Cal desviar-se de la ruta per a poder
guaitar pel Recingle de la Finestra, un gran forat a la
muntanya amb la forma d’Àfrica.
De nou en ruta, continuem per una pista fins que ens
desviem per un bosc de pins que ens conduirà al Pas
del Comptador, on iniciarem el descens en direcció
a Confrides.
Després de travessar diversos barrancs per una senda entre pins, accedim al camí que ens conduirà fins
a Confrides pel riu Beniardà.
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Confrides

TURISME ACTIU
La Vall de Guadalest és un paradís entre muntanyes,
amb paisatges formats per penyes i cingles, que juntament amb el pantà ofereix múltiples possibilitats
per als excursionistes.
La Malla de Llop, la Penya Alta, el Pas de la Rabosa, els avencs de Partagat, el Port de Confrides i el
naixement del riu Guadalest formen un entorn ideal
per a la pràctica de senderisme, bicicleta de muntanya, ciclisme, escalada, rutes 4x4 i piragüisme al
pantà de Guadalest.
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Des de Confrides ixen diverses rutes: el PR-CV-22
Port de Tudons – Confrides i el PR-CV-45 Callosa
d’en Sarrià - Confrides, així com molts altres itineraris que trobarem pels confins de la vall.
El Barranc de l’Abdet, amb cascades i salts d’aigua,
és una delícia per als amants del barranquisme.

NATURALESA

La Serra d’Aitana i les muntanyes de la Marina estan declarades Zona d’Especial Protecció per a les
Aus, de manera que podrem veure, entre altres espècies, falcons i àguiles.

Confrides disposa de dues microreserves de flora,
el Coll del Ventisquer i el Camarell, a més d’altres
tres microreserves de flora a la població veïna de Benifato, i això converteix la zona en un lloc d’especial
interés botànic.

HISTÒRIA I CULTURA
Té el seu origen en una alqueria àrab coneguda com
Alfofra; una prova n’és el Castell d’Alfofra, situat a la
Penya del Castellet.
La seua població es divideix entre Confrides i l’Abdet,
aldea que posseeix un vell safareig molt ben conservat i uns dels trinquets més xicotets.
Als seus voltants podem trobar pous de neu, construccions per a emmagatzemar neu durant l’hivern i
fer-la servir en estiu.
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Fabulosa i dura etapa en
què creuarem la Serra d’Aitana (1.558 m), de nord a
sud. Eixirem de Confrides,
a la comarca de la Marina
Baixa, ascendirem el pic
d’Aitana i descendirem fins
al municipi de Sella.
La Serra d’Aitana, amb
1.558 metres d’altura, és el
relleu de major altitud de
la província d’Alacant. Es
caracteritza per ser extremadament accidentat, amb
forts pendents i gran diversitat de flora i fauna.
Iniciem la nostra etapa a Confrides prenent un camí
asfaltat que puja fins a l’Àrea Recreativa de la Font
de l’Arbre.
Continuem per una pista forestal que transcorre
entre pins, a una banda, i les parets de la serra, a
l’altra. Al nostre pas ens trobarem diverses neveres,
usades antigament per a emmagatzemar neu.
Arribem a la Font de Forata, des d’on ja es veu el
cim d’Aitana i reprenem la marxa pel sender botànic
Passet de la Rabosa, des d’on es pot observar una
representació de la flora més significativa d’Aitana.

l’altra cara d’Aitana, però per arribar-hi cal grimpar
un poc per la multitud de roques que hi ha. Creuem
el pas i seguim el camí a la vora d’unes escletxes
enormes, els avencs de Partagat.
Continuem caminant per la cresta de la serra amb
vista a totes les grans muntanyes alacantines en un
gir de 360 graus. Descendim fins a una pista forestal
que ens conduirà al Barranc de Tagarina, on enllacem amb una pista que arriba al coll de la Travessa.
Finalment, baixem fins a Sella per un empinat i pedregós sender en direcció a l’Ermita de Santa Bàrbara, per on entrarem al municipi.

Poc després ens topem amb el Pas de la Rabosa,
una esquerda a la muntanya que ens condueix fins a
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Sella
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Sella és un municipi de la comarca de la Marina
Baixa, caracteritzat per un pintoresc centre urbà,
amb carrers estrets i empinats i coronat per l’Ermita de Santa Bàrbara.
La formació de la vila es remunta a l’establiment
d’una fortalesa àrab, que donà origen a la població.
El conreu de cereals va propiciar la construcció de
molins hidràulics fariners.

GASTRONOMIA
Alguns dels plats que es poden tastar són l’arròs
amb fesols i penques, la paella de bacallà, farcidures, borra de melva, coques de pebrera amb tomaca
i una gran varietat de dolços, com els mostatxons.

TURISME ACTIU
Sella és un bon punt de partida per a fer excursions
de senderisme i bicicleta de muntanya per la Serra
d’Aitana. Hi ha diversos senders homologats que
comencen al municipi, com el PR-CV 10 que puja
al cim d’Aitana, el PR-CV 199, una ruta circular que
puja al coll de Travessa, i el SL-CV 112, un sender
local conegut com la Ruta de l’Aigua.
Al Barranc de l’Arc es pot practicar l’escalada durant tot l’any. Hi ha una gran varietat de vies que fan
de Sella un paradís per als escaladors.
A més, també es poden fer rutes ornitològiques amb
les quals es pot gaudir de l’observació de les espècies més impressionants de l’avifauna europea.

NATURALESA
Sella es troba sobre el vessant sud de la Penya de
Sella, un dels contraforts meridionals de la Serra
d’Aitana. Just baix del municipi es produeix la intersecció de dos barrancs amb els seus corresponents
rius, Arc i Sella.
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Aquesta etapa està envoltada d’un entorn
muntanyenc privilegiat: Aitana, el Puig Campana,
el Cabeçó d’Or i el Castellet. Abandonem la Marina
Baixa per endinsar-nos en la comarca de l’Alacantí
i continuar descobrint indrets i racons encantadors
d’aquesta província.

Passant per davant del safareig eixim del municipi
pel riu Amadòrio.

Eixim de Sella en direcció a Relleu i, després de
creuar el riu Sella, ens introduïm en un camí en
ascens continu a la vora de bancals escalonats
d’ametlers.

Aquesta pista va guanyant altura fins que el cim se
situa a 957 metres sobre el nivell del mar, dins de la
Serra de la Grana.

Si fem aquesta etapa a principi d’any, gaudirem de
l’espectacle dels ametlers en flor, ja que la ruta discorre entre interminables bancals d’aquest característic arbre mediterrani.
Iniciem el descens fins a Relleu per una bonica i
tranquil·la senda, també entre bancals, que ens porta al municipi per la zona nord. Travessem aquest
xicotet municipi a la recerca de les faldes del castell.

Creuem el riu i comencem l’ascens per un camí
de terra que voreja la Penya del Figueret, territori
d’àguiles, mussols i falcons.

Continuem caminant plàcidament per una pista
mentre gaudim del contrast entre zones altes boscoses i àmplies àrees de terres de conreu, majoritàriament ametlers.
Travessem el Barranc de la Surca per arribar a la
carretera de Relleu, que cal creuar per seguir per
la Partida del Teix, que discorre entre pins fins que
arriba a la nostra destinació, el municipi de la Torre
de les Maçanes.
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Relleu
Poble amb encant que destaca per la bellesa dels
seus carrers estrets i escalonats. Al nostre pas per
Relleu podem visitar edificis d’interés històric i arquitectònic, com el safareig municipal, el molí medieval, hisendes agrícoles i el museu, de caràcter
històric, arqueològic i etnològic.

		
Torre de les Maçanes
Hi trobem edificis d’interés arquitectònic i cultural,
com l’Església de Santa Anna, el Pou de la Neu i la
Casa Alta, una torre feudal que alberga el museu
etnològic, així com jaciments prehistòrics, com el
Freginal de la Font Major, les Sitges de la Foia de
Cortés i el Xipreret, la Necròpolis de la Muntanya de
la Barsella i la Penya del Comanador.
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TURISME ACTIU
Des de Relleu ixen diferents recorreguts per a
senderistes com el Camí Bortolons, la Bassa del
Molí Vell i el Camí de l’Horta, entre molts altres.
Des de la Torre de les Maçanes, podem accedir al
PR-CV-232 Serra dels Plans i el Montagut.

Per als amants de la bicicleta de muntanya, hi ha
bells recorreguts que uneixen les poblacions de
Relleu, Sella, la Torre de les Maçanes i la Serra de
l’Aguilar.
Relleu disposa d’una excel·lent via ferrada, la Via
Ferrada del Figueret, així com del Barranc de l’Estret de Relleu, on és aconsellable practicar barranquisme després de l’època de pluges, ja que serà
molt més divertit. Des de la Torre de les Maçanes es
pot accedir a la població veïna Penàguila per descendir el Barranc del Castell de Penàguila.
El Cabeçó d’Or i la Grana són Zones d’Especial Protecció per a les Aus, un entorn ideal per a l’albirament d’ocells, ja que alberguen importants poblacions d’aus de rapinya, d’entre les quals cal destacar
la presència del còlbit negre i la gralla de bec roig.
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Aquesta ruta transcorre entre due comarques: l’Alacantí i l’Alcoià. Eixim de Torre de les Maçanes per
la senda que segueix el llit del riu de la Torre i, a
continuació, ens endinsem en la Serra dels Plans.
Aquesta senda ens portarà a visitar la magnífica gelera del Rentonar, de la qual encara es conserva la
cúpula de maçoneria.

Tornem al refugi de Els Esbarzerets per iniciar el
descens pel camí del Carrascar, una pista ben bonica. Finalment, deixem la pista per agafar un camí
asfaltat, a la vora de la Rambla de la Boquera, que
ens conduirà fins al municipi d’Ibi.

Seguim en direcció sud-oest per una pista que puja
fins a les antenes de la Carrasqueta, que estan ubicades al costat de la gelera del Pou del Surdo i ofereixen unes magnífiques vistes.
Després de visitar la gelera, continuem pel sender
ecològic que mostra les espècies característiques de
la zona, com ara l’eriçó, el llentiscle o el margalló.
Quan arribem a la carretera CV-800, posem rumb al
Paratge dels Plantadets seguint una pista que travessa la Serra de la Carrasqueta, coneguda així per
la gran quantitat de carrasques que hi ha.
Després d’1,5 quilòmetres travessant diverses pinades i camps de conreu, abandonem la pista per iniciar l’ascens al refugi de Els Esbarzerets. Des d’allí
seguim pujant fins a l’Alt de la Carrasqueta, a 1.205
metres sobre el nivell del mar, des d’on es pot contemplar el Cabeçó d’Or, el Migjorn, el Cap de Santa
Pola, l’Illa de Tabarca i la Font Roja.
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Ibi

TURISME ACTIU
El seu entorn natural així com el seu enclavament
dins de la província d’Alacant fan d’Ibi un centre
neuràlgic per a la pràctica de turisme actiu.
Disposa de nombrosos recorreguts per a practicar
senderisme: PR-CV 26,PR-CV 81, PR-CV 82, PR-CV
83, PR-CV 127, PR-CV 128, PR-CV 129, PR-CV 170.
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Altres opcions molt recomanables són el descens
de barrancs, com el Barranc de les Raboses, o la
pràctica de l’escalada al Barranc dels Molins.
Per als amants de la bicicleta de muntanya, nombroses rutes recorren els paratges que envolten el
poble, itineraris que permeten conéixer indrets com
la Serra del Maigmó, el Menejador o el Barranc
dels Molins, entre molts d’altres

NATURALESA
El Paratge Natural Municipal d’Ibi es caracteritza
per la biodiversitat de flora i fauna així com per la
gran quantitat de recursos amb els quals els visitants poden disfrutar de la naturalesa, com ara
l’Àrea Recreativa de Sant Pasqual, el Jardí Botànic
de l’Estació Biològica de Torretes, amb una microreserva de flora i una reserva de fauna.
Cal destacar, per damunt de tot, el Museu de la
Biodiversitat d’Ibi, una exposició permanent sobre
l’ecosistema mediterrani i els mitjans agrícoles propis, una mostra centrada en allò que actualment coneixem com desenvolupament sostenible.

HISTÒRIA I CULTURA
Ibi és un poble de muntanya de caràcter entranyable i familiar, i conegut com el centre espanyol del
joguet, fet que es veu reflectit als singulars parcs
infantils temàtics, on els més menuts faran volar la
imaginació.
És imprescindible visitar el Museu Valencià del Joguet així com les ermites, les esglésies i els nombrosos pous de neu, llegat d’un passat marcat per la
indústria del gel, així com gaudir dels gelats artesanals que s’hi fan.
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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 municipi 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 tindre l’oportunitat de visitar el Pou del Barber, la Cova
Coloma i el Pou del Carrascar, pous de neu que formaren part de la xarxa de pous que explotaren els
nevaters d’Ibi.
Al cim podem reposar forces gaudint de les magnífiques 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 perdiguer 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 Municipal 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 enllacem amb laVia Verda d’Alcoi pel Pont de les Set
Llunes, que ens portarà al centre urbà d’Alcoi.
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Alcoi

TURISME ACTIU
En aquest municipi privilegiat per a la pràctica del
turisme rural i d’aventura podràs disfrutar d’excursions a peu, amb bicicleta o a cavall amb nombroses 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
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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

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, segons 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 també visitar la Ruta Modernista.
Cal destacar les festes de Moros i Cristians dedicada a sant Jordi, declarada d’Interés Turístic Internacional, 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.
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Aquesta etapa, enclavada al Parc
Natural de la Serra de Mariola,
ens permetrà conéixer els paisatges característics de la zona,
com el Barranc del Cint, i pujar
al cim del Montcabrer (1.390 m).
Deixarem enrere la comarca de
l’Alcoià per endinsar-nos a la comarca del Comtat, rodejada d’altes muntanyes i pobles xicotets.
Iniciem el trajecte d’aquesta etapa ascendint a la Serra de Mariola pel Barranc del Cint, al municipi d’Alcoi, amb inacabables
parets en les quals troben refugi
moltíssims voltors. A mesura que
remuntem el llit del riu cap a la
capçalera, el barranc es va obrint i va donant pas a
vessants més suaus.
A poc a poc la vegetació es fa més frondosa. Travessem diversos pinars, que contrasten amb les abundants plantes aromàtiques i medicinals de la Serra
de Mariola, fins que arribem al Coll d’en Sabata, el
tram final fins a assolir el cim.
Una vegada que arribem al cim del Montcabrer
(1.390 m) podem gaudir d’unes bones vistes sobre
la foia d’Alcoi: cap al sud, les muntanyes més
pròximes, com el Benicadell, la Serrella, Aitana o
el Carrascar; i cap al nord, les comarques de la Vall
d’Albaida, la Ribera i els seus pobles, les muntanyes
de la Safor i pot ser que els més espavilats
reconeguen el Penyagolosa.

Comencem la baixada per la senda que voreja la paret del cim fins a arribar a la pista forestal que ens
conduirà fins al Refugi Montcabrer. Alguns metres
abans podem visitar la majestuosa Cava Gran. I ja
a tocar del refugi, podem visitar també la Cava de
l’Habitació.
Continuem el descens per un pinar preciós a l’ombra, que ens ofereix belles panoràmiques de la Valleta d’Agres, fins a arribar al Santuari de la Mare
de Déu d’Agres.
Des d’ací seguim la pista asfaltada fins que arribem
a l’Àrea Recreativa de la Font del Molí Mató o Montblanc. Des d’ací es pot accedir a Alfafara pels camins que voregen la serra.
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Agres
Als peus de la Serra de Mariola s’alça el municipi
d’Agres, considerat com el cor del Parc: un poble
de muntanya que sedueix pels grans atractius paisatgístics i arquitectònics que posseeix.
Cal destacar, per damunt de tot, el Santuari de la
Mare de Déu d’Agres, temple que es va alçar sobre
la mateixa roca, als peus de les restes del castell
àrab.

TURISME ACTIU

La condició muntanyenca dels dos municipis propicia l’existència de bells paratges naturals que conviden al senderisme. Algunes possibilitats són la ruta
senyalitzada PR-CV-140, que condueix fins a la Cava
de Don Miquel, o el PR-CV-389, que ens porta a visitar la Cova de les Finestres i el Molí del Pantanet,
a Alfafara. També es pot optar per fer la Ruta Verda
del Parc Natural coneguda com: A l’ombra de les
Caves.
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Alfafara
Enfilada entre les serres d’Agullent i Mariola,
Alfafara s’ubica entre penyes, fullatges, cascades i la seua història. Aquest enclavament
permet l’existència d’encantadors paratges
molt propicis per a fer excursions.

També tindrem l’oportunitat de visitar la microreserva de flora de la Teixera d’Agres, que conserva
teixos monumentals.
Per a descansar disposem de bonics racons com la
Font de l’Assut i les àrees recreatives de la Font del
Molí Mató i el Convent en Agres, o la Font del Tarragó a Alfafara.

GASTRONOMIA
Tenen un protagonisme especial les herbes aromàtiques així com el seu principal producte agrícola,
l’oli. A tots dos municipis es pot tastar plats com la
pericana, l’espencat, la borreta, les bajoques farcides (pebrots torrats farcits d’arròs) o el gaspatxo de
la Serra de Mariola, condimentat amb pebrella.
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Amb aquesta preciosa ruta podrem conéixer el Parc
Natural de la Serra de Mariola, inclòs en la xarxa
ecològica europea Red Natura 2000, on els amants
de l’ornitologia podran observar aus de rapinya com
ara àguiles, falcons i mussols.
Transcorre per dues comarques, el Comtat i l’Alcoià.
Durant el recorregut descobrirem la bellesa d’aquest
paratge així com l’abundant vegetació d’especial interés botànic, barrejada amb camps de cultiu d’oliveres, ametlers, gira-sols i vinyes.
Eixim d’Alfafara per la Font del Tarragó, seguint
una empinada senda que ens portarà a l’interior de
la serra fins que enllacem amb el sender GR-7, que
consisteix en per una còmoda pista de terra, un agradable i senzill passeig entre pins.
Aquesta part del recorregut discorre cap a ponent pel
cor de la serra en un ambient forestal entre carras-

ques, pins i grans matolls. Passarem per l’Ermita de
Santa Bàrbara, amb el seu om centenari i la seua
font.
A mesura que avancem veiem com, a poc a poc, el
paisatge es va tornant més agrest, entre colorits
camps de cereals i vinyes. També trobarem
nombroses masies i veurem, de lluny, les runes del
Castell del Vinalopó.
A continuació, ens trobarem la Font de la Coveta,
coneguda popularment com el naixement del riu Vinalopó, on podrem gaudir d’un xicotet bosc de ribera
molt ben conservat.
De camí a Banyeres de Mariola, travessant aquest
modest bosc de ribera passarem pel costat de diversos molins paperers com la Fàbrica de Blanes o
els molins de Dalt i de Baix. Finalment, posarem el
rumb cap al poble.
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Banyeres de Mariola

TURISME ACTIU
SENDERISME: Nombroses rutes recorren el terme
municipal i els camins per on circulava l’antic tren
Xixarra. Des del Molí l’Ombria sorgeixen diversos
senders, com la Ruta dels Molins. Un altre bell i interessant recorregut pel parc natural és la ruta bla-
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va del Parc Natural: Camí d’ Aigües, un itinerari per
la capçalera del Vinalopó.
Podem recórrer el PR-CV 4 Naixement del riu Vinalopó, el PR-CV 313 Penya de la Blasca i el PR-CV 35
Banyeres - Biar - Elda.

NATURALESA
La Serra de Mariola, declarada Parc Natural pel
seu valor paisatgístic i ambiental, és rica en plantes
aromàtiques i medicinals. Disposa de nombroses
fonts situades en paratges naturals amb un gran
atractiu mediambiental, com són la Font del Cavaller i la Font del Sapo. Altres paratges naturals de
gran importància són el Molí l’Ombria i el Parc Municipal de Vil·la Rosario.

HISTÒRIA I CULTURA
BICICLETA DE MUNTANYA: Precioses rutes ens
portaran a conéixer la comarca i bells paratges,
recorreguts amb els quals tindrem l’oportunitat
d’admirar algunes caves i altres elements
arquitectònics i culturals que anirem trobant al
nostre pas, així com visitar poblacions veïnes com
Agres i Bocairent.

Un castell almohade corona el poble, la Torre de
l’Homenatge del qual alberga el Museu de la Festa
de Moros i Cristians. Val la pena visitar-ne el centre
històric, d’empinats carrers i arquitectura medieval,
la Torre Font Bona, a l’interior de la qual es troba
el Museu Arqueològic, les seues ermites i les nombroses fonts.
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Ens trobem a la comarca de l’Alcoià. L’etapa s’inicia
a Banyeres de Mariola, a l’Àrea Recreativa del Molí
l’Ombria, a la vora del Vinalopó. Seguim la Ruta dels
Molins.
A 500 metres creuem el riu per arribar a una pista
amb una pronunciada pendent que ens porta fins al
cim de Penya de la Blasca, a 1.120 metres sobre el
nivell del mar.
Una vegada hem reposat forces, descendim per un
camí que travessa la Serra de la Fontanella, poblat
de pi blanc i algunes alzines. Després d’uns quants
quilòmetres arribem al desviament de la Cova Negra, un antic refugi de pastors que es pot visitar si
ens desviem uns metres.

Des del santuari, comencem a pujar en direcció a
Onil. Aquesta zona està enclavada dins de la Serra
del Maigmó i la Foia de Castalla, declarada Zona
d’Especial Protecció per a les Aus, on habiten l’àguila reial, el falcó pelegrí i el duc.
Passem pel costat de la Fonteta de Soriano i continuem per la pista fins al desviament de la Font del
Xorro, que es troba a pocs metres de la pista baixant
pel barranc.
Seguint la pista ens trobem amb el desviament
cap a Onil, que haurem de prendre per arribar al
barranc per on baixarem i arribarem al poble. De
camí, passarem pel Pouet de la Neu, que prova que
antigament en aquesta localitat va existir activitat
gelatera.

Continuem el descens passant per l’Àrea Recreativa
Lomas de Jara i arribem al Santuari de la Mare de
Déu de Gràcia, ubicat a un quilòmetre de Biar.
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Biar
Biar s’apinya en un turó coronat per un castell d’origen musulmà. El poble s’assenta sobre els contraforts de la Serra de Mariola. Podem visitar el Museu
Etnogràfic Municipal per conéixer-ne el patrimoni
i les tradicions, encara que simplement passejant
per Biar tindrem l’oportunitat de descobrir un laberint de carrers estrets i empedrats.
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Onil
Aquesta població, enclavada baix de la serra que
porta el seu nom, és coneguda com el Bressol de les
Nines. En aquesta localitat podem visitar diversos
llocs d’interés, entre els quals cal destacar el Palau
del Marqués de Dos Aigües o els diversos museus
que alberga el municipi, com el de l’Oli o el Museu
de la Nina.

TURISME ACTIU
Els municipis situats en els contraforts de la Serra
de Mariola, envoltats de la Serra de la Fontanella,
la Serra del Reconco, la Serra del Frare i la Serra
d’Onil, ofereixen la possibilitat de practicar tot tipus
d’esports a l’aire lliure.
SENDERISME: Des de Biar podem fer les següents
rutes: PR-CV 55 Serra de la Fontanella, PR-CV 155

Serra del Frare, PR-CV 35 Banyeres de Mariola Biar- Elda i el Sender Botànic del Reconco.
Des d’Onil podem recórrer els següents itineraris: PR-CV 87 Onil – el Rebolcador – Castalla; PRCV 88 Onil – el Reconco; PR-CV 89 Onil – Alt de la
Barcella; PR-CV 141 Mas Tàpena – Xorret de Catí;
PR-CV 90 Fonteta Sorino – Onil – Banyeres de
Mariola, i PR-CV 160 Casa Tàpena – Mas de Prats.
Moltes d’aquestes rutes discorren per pistes forestals, per la qual cosa també es poden fer tant en bicicleta de muntanya com a cavall.
ESCALADA: Els amants de l’escalada poden gaudir
d’aquesta activitat tant a la Serra del Frare com a la
Serra de la Fontanella, amb diverses orientacions i
nivells de dificultat.
PARAPENT: Per als aficionats al parapent, hi ha, a la
Serra del Reconco, una zona de vol de 1.180 metres
d’altitud.
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Aquesta etapa situada a l’Alcoià destaca pel valor
ambiental i la bellesa paisatgística del paisatge
protegit de la Serra del Maigmó i la Serra del Sit.
Es tracta d’un zona muntanyosa amb abundant vegetació, especialment pi blanc, i on trobarem molts
cims, crestes i parets de roca que ens faran gaudir
d’unes vistes molt boniques a tota hora: al llarg del
recorregut veurem altres cims com el d’Aitana o el
Puig Campana, la costa alacantina i panoràmiques
de poblacions com Petrer, Elda o Castalla.
Eixim des d’Onil en direcció a Castalla. Després de
creuar el nucli urbà, ens dirigim cap al sud per la
carretera CV-817, que discorre entre cultius d’oliveres i ametlers.
Iniciem l’ascens per una pista de terra, que travessa un espés bosc de pins. En pocs metres tindrem
unes bones vistes de Castalla, coronada pel cas-

tell, i ens trobarem les runes d’unes antigues algepseries.
A continuació, ve un ascens molt dur que ens portarà fins a l’Alt de Castalla. Prèviament hem d’haver passat per les runes de la Casa de l’Àngel i el
Collado de Roque, a 1.007 metres d’altura. Una
vegada a l’Alt de Castalla, cal apropar-se al cim i
gaudir de les magnífiques vistes que regala.
Després del primer descens, ascendim de nou fins
al cim del Despenyador, a 1.261 metres d’altura,
per un camí de pendent molt inclinat, però l’esforç
val la pena.
Finalment, descendim fins a l’Àrea Recreativa del
Xorret de Catí, on tindrem l’oportunitat de fer un
agradable descans enmig de la natura. Al llarg del
descens passarem pel Pic del Frare, la Cresteria
del Frare i el Mirador de Catí.
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Castalla

TURISME ACTIU
Es tracta d’un entorn natural ideal per a la pràctica
de senderisme, ciclisme, bicicleta de muntanya i escalada.
Disposa d’onze senders de breu recorregut que creuen aquests paratges vius d’història, ja que ens trobem amb pedreres, forns d’algeps i molins, que evidencien l’antiga activitat d’extracció d’algeps: PR-CV
28, PR-CV 29, PR-CV 30, PR-CV 31, PR-CV 32, PR-CV
33, PR-CV 34, PR-CV 85, PR-CV 86, PR-CV 141 i PRCV 143.
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Ara bé, si prefereixes gaudir de la natura d’altres maneres, al Xorret de Catí es pot practicar l’escalada al
rocòdrom o a la Via Ferrada del Xorret de Catí o passejar per una ruta botànica.
Castalla és ben coneguda en el món del ciclisme,
ja que la pujada al cim del Xorret és un port de
muntanya que ha estat inclòs més d’una vegada en
etapes de La Vuelta a España.
Finalment, cal destacar també les serres declarades
Zones d’Especial Protecció per a les Aus, un lloc ideal
per a l’observació d’algunes espècies d’aus de rapinya.

NATURALESA

El terme de Castalla ocupa les serres de l’oest i el
sud-oest de la Foia, que són la Serra de l’Alguenya,
la Serra de Castalla i el nord de la Serra del Maigmó, amb abundant vegetació dominada pel pi blanc
i herbes aromàtiques.
Per poder disfrutar d’aquest entorn meravellós,
disposa de dos bells paratges naturals: el Xorret de
Catí i la Foia Catalina.

HISTÒRIA I CULTURA

ses senyorials, els seus palaus i el castell d’origen
àrab, declarat Bé d’Interés Cultural.
També es pot visitar el Convent de Sant Francesc
de Paula, la Casa Roja, el carrer Major, l’Església
Parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció, la Casa
del Fester, la Casa Paco Rico i la Casa d’Enric Valor.

GASTRONOMIA
Castalla és molt coneguda a la província per l’elaboració del seu famós gaspatxo, tot un ritual culinari.

És quasi de visita obligada el barri vell amb estrets i
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Aquesta etapa s’enclava al paisatge protegit de la
Serra del Maigmó i la Serra del Sit. Tindrem l’oportunitat de pujar a la Sella del Sit 1.127 metres sobre
el nivell del mar, un cim emblemàtic de la comarca
del Vinalopó Mitjà per la forma tan característica que
posseeix: una sella de muntar a cavall.
Eixim del Xorret de Catí seguint el sender senyalitzat
conegut com La Rabosa, que comença amb una pista
de terra i passa per l’Ermita de Catí. Una vegada passem el Coll d’Amorós arribem a l’alberg La Rabosa.
La vegetació natural d’aquesta zona està dominada
pel pi blanc, la coscolla i algunes alzines a l’ombra.
Quant a les aus, podem veure l’àguila reial, l’astor, el
duc o l’esparver vulgar.
A continuació, ens dirigim a l’ermita, al costat de l’alberg, per descendir per una pista de terra que ens
porta a un barranc. Seguirem fins a arribar a una
altra pista. Pujarem per l’ombra del Sit travessant
boscos de pins i carrasques fins que arribem al pas
del Comptador, just abans de culminar l’ascens al
cim de la Serra del Sit. Des d’ací podrem observar
el Maigmó, la Serra de Bèrnia, la Serra d’Aitana, Petrer, Elda, Monòver i Novelda.
Finalment, baixarem per un bonic sender en
ziga-zaga fins que arribem al peu de la muntanya, on
trobarem un camí asfaltat que ens conduirà a Petrer,
amb una bonica panoràmica del Castell de Petrer.
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Elda
Envoltada de muntanyes i enclavada en una preciosa vall, són molts els atractius turístics que fan
d’Elda una ciutat diferent. Els museus, les festes, el
nucli urbà obert i comercial, singulars paratges i especialment la indústria del calçat són les principals
senyes d’identitat d’aquest poble.

TURISME ACTIU
Tot aquest territori està enclavat a la Vall d’Elda i
limitat pels conjunts muntanyosos de la Torreta i el
Monastil, les serres de les Pedrisses i de l’Ombria,
la Serra del Sit i la Serra de Bateig.
SENDERISME: Petrer disposa d’una àmplia xarxa de senders: PR-CV 143, Xorret de Catí – l’Avaiol;
PR-CV 36, Petrer – Sella del Sit i el GR-7.
D’altra banda, Elda disposa de diversos senders homologats, com ara el PR-CV 195 Les Canyades, el
PR-CV 196 Volta a Bolón o el PR-CV 25 Elda – les Salines.
CICLISME: L’àmplia xarxa de camins i pistes permet
fer rutes ciclistes de tot tipus de nivells. A més, es pot
fer una ruta cicloturística, que uneix el municipi de
Petrer amb Novelda.
ESCALADA: Per als aficionats a l’escalada existeixen
diverses zones per a practicar-la, com la Foradà, a
prop del Xorret de Catí, una escola molt coneguda
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Petrer
La vila històrica forma un conjunt urbà que es va
desenvolupar al voltant del monticle coronat pel
castell-fortalesa del segle XII.
Submergeix-te en la història de Petrer visitant-ne
els monuments: el Castell, les Cases Cova, l’Arc
del Castell, el Forn Romà de la Vila Petraria. Deixa’t
sorprendre pels carrers estrets del barri vell que et
transportaran a través del segles.

d’Alacant, amb més de 145 vies. Les Penyes de Marí,
a Elda, és una bona escola per iniciar-s’hi.
Els més atrevits poden optar per fer la Via Ferrada
del Sit, que puja al cim de la Sella del Sit. I si es tracta
de fer una via d’iniciació, podem visitar les vies ferrades de Villena: el Castell de Salvaterra i la Serra de
la Vila.
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Aquesta etapa transcorre per la comarca del Vinalopó Mitjà. El nostre recorregut travessarà camins rurals que no deixaran de sorprendre’ns per l’encant, la
bellesa i la tranquil·litat que ofereixen.

Eixim per una pista asfaltada, de nou entre vinyes,
que voreja el Cabeçó de la Sal i que arriba al Pinós,
municipi inclòs en la Ruta del Vi d’Alacant, on podrem
gaudir de la seua gastronomia i els seus bons vins.

Eixirem d’Elda per la bonica Ermita de la Verge dels
Dolors, on deixarem l’asfalt per endinsar-nos en un
camí de terra. En tornar la vista enrere veurem la Serra del Sit.
Continuem per camins de terra amb alguns bancals
d’ametlers. Després de travessar el pas inferior del
tren d’alta velocitat s’obri al nostre davant una gran
plana, amb antigues terrasses de conreu.
Seguim per una zona àrida entre barrancs fins a arribar, de nou, a un camí asfaltat. A continuació, prenem
el camí de la Safra per ascendir fins al Collado de
Victoriano, on el paisatge canvia de forma radical, ja
que trobarem una ampla vall rodejada de suaus vessants, amb explotacions agrícoles ben cuidades.
Creuem la CV-834 per seguir entre vinyes fins a Cases del Senyor, una pedania del municipi de Monòver
a la qual entrarem passant per baix d’un aqüeducte
d’origen medieval.
Eixim de l’aldea pujant suaument per una preciosa
zona de pins, que discorre per la falda de la Serra
del Coto fins a arribar a les Enzebres, i passarem pel
costat d’uns oms centenaris que cridaran la nostra
atenció. La tranquil·litat d’aquestes terres va ser escollida l’any 1916 perquè s’hi establira el Convent de
les Germanes Carmelites d’Oriola.
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El Pinós
Als confins de la província d’Alacant, limitant amb la Regió de Múrcia, es troba
enclavada la població del Pinós, un poble tranquil, acollidor i hospitalari.
Durant l’estada el Pinós podrem admirar, entre d’altres monuments, l’Església Parroquial o la Torre del Rellotge, inaugurada el 1900.

TURISME ACTIU
Hi ha diversos itineraris naturals que discorren pel terme municipal del Pinós.
Els senders PR-CV 3 i PR-CV 166 recorren
la Serra del Coto. Altres opcions són la
Senda dels Gal·lers, que rep el nom del
roure valencià característic d’aquest enclavament, i el sender que discorre pel
curiós Cabeçó de la Sal. Tots es poden fer
a peu o amb bicicleta de muntanya.

NATURALESA
El Pinós posseeix una important
riquesa biològica basada en la gran
heterogeneïtat d’hàbitats influenciada
per la seua orografia, edafologia i el
seu clima mediterrani amb influència
continental.
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A més, el Pinós destaca per una riquesa mineralògica i geològica excepcional; en destaca Cabeçó de la
Sal, una muntanya que constitueix un dels exemples
de diapirisme halocinètic més important d’Europa.

GASTRONOMIA

L’àmplia gamma gastronòmica comprén plats
senzills com la gatxamiga, l’arròs amb conill i

caragols, els gaspatxos o les farcidures. També cal
destacar tant els embotits com les pastes casolanes
artesanals.
El mes de febrer se celebra la Setmana Gastronòmica en aquesta localitat.
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Aquesta etapa de gran interés
geològic s’ubica a la comarca
del Vinalopó Mitjà. Destaca el
pas pel Cabeçó de la Sal, una
peculiar muntanya de colors
rogencs i de forma arredonida,
d’algeps i sal, que durant segles ha estat objecte d’explotació salinera.
Iniciem l’etapa al municipi del
Pinós. Des d’allí eixim pel camí
de Fàtima, en direcció al Cabeçó de la Sal.
Una vegada ens endinsem
al
Cabeçó
comencem
l’ascens fins a arribar al
punt més alt (862 m), on es
troba la microreserva de
flora, el Cabeçó A. Aquesta
microreserva s’ubica sobre
sòls inundables amb acumulació de sal, per la qual
cosa hi habiten moltes espècies gipsícoles, així
conegudes per ser amants del algeps, com ara el
Teucrium libanitis o el Limonium thiniense.
Al llarg de la pujada contemplarem un paisatge àrid
fins que assolim el cim, on els pins seran els únics
arbres que hi trobarem.
Iniciem el descens gaudint de les vistes de les serres
del Reclot i l’Algaiat, la Serra de les Salines i la Serra
de la Pila.
Passem pel costat de les instal·lacions del salmue-

roducte fins que arribem a una senda a la vora del
Barranc de les Tres Fonts, per la qual eixirem del
puig per començar el següent tram en direcció a l’Alguenya.
Aquest tram discorre entre camps d’ametlers, oliveres i vinyes. Voregem les elevacions del Coto del
Pinós per dirigir-nos a la pedrera d’extracció de marbre, motor de l’economia local.
Amb la pedrera com a teló de fons, que contrasta
amb les muntanyes contigües verdes, arribarem al
municipi de l’Alguenya.
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L’Alguenya

El municipi està situat a la comarca del Vinalopó Mitjà i enclavat en una zona plana, a prop de les serres
del Reclot i l’Algaiat.
Es tracta d’un poble típicament agrícola dedicat al
conreu de la vinya, l’oli i l’ametla. Pertany a la zona de
vins amb denominació d’origen de la província d’Alacant i està inclòs en la Ruta del Vi d’Alacant.
També té indústria d’elaboració de marbre i compta
amb un magnífic mercat dominical amb una àmplia
oferta de productes.
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TURISME ACTIU
Per la proximitat a la Serra de l’Algaiat i a la Serra de
la Creu, poden fer-se diverses rutes de senderisme
homologades, com la Ruta de l’Algaiat PR-CV-339 i
la Ruta del Barranc de l’Aire.
També hi podrem descobrir el paisatge de la zona
amb dues rutes cicloturístiques, la Ruta de la Solana
i la Ruta de les Rambles, totes dues amb inici a la
plaça de Joan Carles I.

NATURALESA

GASTRONOMIA

L’Alguenya es troba a 534 metres sobre el nivell del
mar, al cor del marbre. El contrast de les pedreres
amb les contigües muntanyes verdes i les parets
verticals caracteritza el municipi.

En podem destacar el gaspatxo de torta a la pala, la
gatxamiga, la borreta, les fassegures i la paella amb
conill i caragols.

A la zona sud del municipi sobreviu el paisatge agrícola amb vinyes, ametlers, oliveres i sòl desèrtic.

També disposa d’una àmplia varietat d’embotits, així
com de dolços i pastissos (peruses, ametlats, sequillos, tonyes i rotllets d’aiguardent) que elaboren artesanalment.
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En aquesta etapa, que discorre per la Serra de l’Algaiat i delimita les valls del Vinalopó Mitjà, comarca
per la qual continuem, ascendirem a la Penya de la
Mina, on la ruta ens regalarà unes vistes increïbles.
L’etapa comença a l’Alguenya, d’on eixirem pel
carrer de les Coves Altes. L’entorn, una vegada
deixem el poble enrere, està ocupat per cultius
tradicionals de secà i cases de camp.
Després de recórrer els primers 6 quilòmetres,
s’arriba a l’Ombria de l’Algaiat, una xicoteta pedania
de la Romana. Davant de nosaltres tindrem l’oportunitat de contemplar la Serra de l’Algaiat.
L’ascens es fa per camins de terra, a la vora de bancals amb ametlers i oliveres, que posteriorment donaran pas a la vegetació natural, cada vegada més
frondosa, on el pi blanc i la carrasca alternen amb
savines, arboços, coscolles, llentiscles, brucs, heura i diferents espècies aromàtiques.

Continuem l’ascens fins al Coll de les Mules per
una senda que travessa diverses tarteres. Des
del coll ens desviarem per prendre un sender que
discorre a la vora de les parets de la serra i porta
fins al cim de la Penya de la Mina, amb unes vistes
extraordinàries.
Tornarem sobre les nostres passes fins al Coll de
les Mules i continuarem el recorregut en direcció a
La Canalosa. Haurem de fer l’últim ascens, que ens
portarà per la cresta de la serra fins que comencem
un descens continu envoltats de paisatges meravellosos.
Per acabar, ens endinsarem al Barranc Fondo, de
curt recorregut, del qual eixirem per seguir per camins amples, entre bancals, fins a arribar al Fondó dels Frares. Abans d’arribar-hi, travessarem La
Canalosa (pedania del Fondó de les Neus) i altres
urbanitzacions xicotetes.
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Fondó dels Frares
Municipi situat al Vinalopó Mitjà, al sud-oest de la
vall de Novelda, a escassa distància de la Regió de
Múrcia, limita al nord amb el Fondó de les Neus, a
l’oest amb Oriola i al sud amb Albatera.
El nom dels Frares prové del fet que aquestes terres
pertanyien al Senyoriu de Redovà, propietat dels
Dominics d’Oriola entre els segles XVII i XVIII.

TURISME ACTIU
La superfície del terme està limitat per la Serra dels
Frares, la de Crevillent i la d’Albatera, per la qual
cosa es poden fer moltíssimes rutes de senderisme,
com ara la ruta PR-CV 255, que passa per la Cova de
Jaume el Barbut, el nom de la qual prové d’un bandoler del segle XVIII, i que ascendeix fins als cims de
Sant Gaietà i de Sant Juri. Altres activitats interessants són fer el recorregut de la Rambla Salada o
visitar la Cova del Sastre i del Centener.
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Gràcies a l’orografia del municipi, els ciclistes també poden fer rutes, tant de muntanya com de carretera, amb tot tipus de nivells.

NATURALESA
Envoltat de muntanyes, el municipi descansa sobre
una zona plana de terrenys fèrtils ocupats amb conreus dedicats al raïm, tant de taula com el dedicat a
la producció de vi, així com pereres, ametlers i oliveres. Pel que fa a la vegetació autòctona, està formada per pins, alzines, coscolles i romaní.

GASTRONOMIA
Com en altres municipis de la comarca en destaquem la gatxamiga, la paella amb conill i caragols,
així com els plats típics fondoners, com ara el gaspatxo de torta a la pala i la borreta.
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Aquesta ruta transcorre entre dues comarques, el
Vinalopó Mitjà i el Baix Vinalopó, i travessa la Serra
de Crevillent, espai natural protegit per la Unió Europea per a la conservació de la vegetació i les aus,
que ens farà sentir en contacte amb la natura, a més
de disfrutar de precioses vistes, amb zones de cultius, rambles, barrancs, zones de denses pinades i
vegetació abundant, escarpades pendents i abismes
imponents.
Eixim del Fondó dels Frares pel carrer Asp, en direcció
sud-est, cap a la falda de la serra. Caminarem entre
conreus d’ametlers, oliveres i vinyes, i passarem pel
Corral del Sastre. A poc a poc va canviant el paisatge
fins que ens endinsem en una densa pinada.

A continuació, pugem per la pista forestal que travessa la Serra de Crevillent en direcció al Puntal de Matamoros, amb unes precioses vistes de la comarca
del Baix Segura i les salines de Santa Pola. En arribar al Barranc Fort continuem per una pista fins al
desviament que ens portarà al jaciment arqueològic
de la Penya Negra.
Finalment, passarem pee Els Pontets, un aqüeducte
d’alt valor arqueològic i etnològic, abans d’arribar al
punt final d’aquest tram, el municipi de Crevillent.

Més o menys al quilòmetre 3,4 ix una senda cap a
la Cova de Jaume el Barbut. Si volem visitar-la, caldrà desviar-se de l’itinerari uns 450 metres. De nou
al nostre camí seguim pujant per la Vereda del Picatxo rumb al Picatxo, o pic de Sant Gaietà, cim al qual
arribarem pujant per un fort pendent, però que paga
la pena de fer per les magnífiques vistes i l’esplèndid
precipici.
Iniciem el descens en direcció al Sant Juri pel costat
dret, des d’on es tenen constantment vistes a les parets del Barranc d’Anouers.
Passat el cim del Sant Juri, iniciem el descens cap
a la zona de conreu de la Foia i tornem a pujar pel
camí de Catí, on es troba una microreserva de flora
autòctona i protegida.
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Crevillent

TURISME ACTIU
A Crevillent l’esport i la natura es fusionen per gaudir d’activitats com ara senderisme, bicicleta de
muntanya i escalada.

La Serra de Crevillent compta amb molts barrancs i
rambles, on tindrem l’oportunitat d’apreciar-ne tant
la bellesa com l’interés paisatgístic i natural.

Hi ha un catàleg d’itineraris que mostra les rutes
autoritzades per a cada activitat esportiva. Aquestes
rutes ens permetran conéixer els cims de la Serra
de Crevillent, com ara la Vella, Sant Juri i Sant Gaietà. A més, diversos senders ens portaran a visitar
els voltants: PR-CV 108, PR-CV 109 i PR-CV 110.

Per a la pràctica de l’escalada, hi ha diverses vies a
la Ratlla del Bubo i l’aresta oest de Sant Juri.
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També és molt recomanable visitar el Parc Natural
el Fondó per a l’albirament d’aus: serà una delícia
per als amants de l’ornitologia.

NATURALESA
Crevillent, entre la serra i la plana, disposa d’un
ecosistema molt singular en l’àmbit europeu; raó
per la qual forma part de la Red Natura 2000.
A la serra hi trobem dos hàbitats prioritaris per a la
conservació d’aquesta singularitat: les estepes salines i la vegetació gipsícola ibèrica.

HISTÒRIA I CULTURA

Vila Vella de carrers tortuosos, estrets i caòtics, i el
Crevillent modern.
Crevillent és molt interessant per l’arquitectura municipal, a més de per les esglésies, ermites i museus, així com pels parcs i jardins.
A la Penya Negra es troba el jaciment arqueològic
de la ciutat d’Herna, considerat un dels jaciments
protohistòrics més importants del país.

El nucli urbà de Crevillent destaca per l’arquitectura de contrastos entre les coves casa, el barri de la
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Es tracta d’una etapa de gran interés ornitològic que
transcorre entre dues comarques, el Baix Vinalopó
i el Baix Segura. Caminarem entre zones humides,
llacunes, horta i conreu de llimoners, tarongers i
palmeres. Nombroses aus, habitants de les zones
humides, seran companyes de viatge al llarg de
gran part del recorregut, raó per la qual aquesta
etapa ofereix una oportunitat única per a observar
l’avifauna.
Creuarem paratges de singular bellesa, com el Parc
Natural del Fondo, amb zones humides, llacunes i
saladars, declarat Zona d’Especial Protecció per
a les Aus. Potser es tracta del tram que més ens
fascinarà per l’extraordinari valor ecològic i paisatgístic que presenta. S’hi han identificat 172 espècies
d’avifauna, microreserves de flora i la presència del
fartet comú, un peix xicotet endèmic del Mediterrani
espanyol.
Continuarem el nostre recorregut cap a Guardamar del Segura pel camí de l’Assarb del Conveni, un
paisatge dominat pels canyissars. El nostre proper
destí és el Fondo d’Amorós, una zona humida formada per dues llacunes enclavades entre camps de

conreu d’hortalisses i cereals, així que aquest tram
del recorregut segueix tenint un gran interés ornitològic.
Al final d’aquest recorregut arribarem a Guardamar
del Segura, on ens podrem aturar i observar nombroses aus aquàtiques, o bé dirigir-nos a la desembocadura del riu Segura i gaudir d’un capvespre en
aquest bell paratge.
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Guardamar del Segura

TURSIME ACTIU

ACTIVITATS DE TERRA: A Guardamar del Segura
t’esperen rutes de senderisme, naturals i històriques,
itineraris per a bicicleta de muntanya pel Parc Natural
de la Mata - Torrevella o per la muntanya, equitació
i escalada en roca. Puja fins al punt geodèsic situat
al Montcaio i gaudeix de les vistes de les salines de
Torrevella i de la Mata, així com del cab de Santa Pola
i l’illa de Tabarca, amb el mar de fons.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES: Descobreix els itineraris
en caiac, tant pel riu Segura com per la desembocadura, així com en mar obert. Relaxants excursions
per la badia de Guardamar o travesses a l’illa de
Tabarca. Busseig, motos aquàtiques, passeigs amb
barco per la costa, pesca esportiva. Practica surf de
rem (paddel surf), surf d’estel (kitesurf) o surf de
vela (windsurf).

NATURALESA
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La desembocadura del riu Segura els 11 quilòmetres de platja amb el sistema dunar més important
del Mediterrani espanyol, les llacunes, l’horta i la
serra conformen un bell entorn format per diversos
ecosistemes.

HISTÒRIA I CULTURA
Es tracta d’una ciutat rica en història i en jaciments
arqueològics de gran valor. Assentaments de les civilitzacions fenícia, ibera, romana i àrab formen part
de la història de Guardamar, que es reflecteixen al
Museu Arqueològic de Guardamar.

GASTRONOMIA
La nyora, un pimentó assecat artesanalment, i el
llagostí són els símbols de l’agricultura i la pesca a Guardamar. Entre els plats més tradicionals
cal destacar l’arròs a banda, l’arròs a la marinera i
l’arròs hortolà, així com el calder. Una altra tradició
de la localitat és el putxero amb pilotes.
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Aquesta etapa se situa a la comarca del Baix Segura, en la qual tindrem l’oportunitat de creuar i
conéixer dos paratges naturals inclosos en la Xarxa
Natura 2000: les Dunes de Guardamar i el Parc Natural de la Mata-Torrevella.
Si en l’etapa anterior no es va visitar la desembocadura del riu Segura, aquest vegada sí que serà el
lloc escollit per iniciar l’etapa de hui, ja que es tracta
d’una zona d’interés ornitològic, sobretot en el punt
en què el riu desemboca en el mar. Hi podrem ob-

El Parc Natural de la Mata-Torrevella, declarat
Zona d’Especial Protecció per a las Aus (ZEPA), Lloc
d’Interés Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Conservació (ZEC), està format per la llacuna de Torrevella
i la llacuna de la Mata, que és la que nosaltres vorejarem durant el recorregut.
Travessarem un paratge de singular bellesa on
podrem distingir saladars, poblats amb vegetació
adaptada a sòls salins d’entre la qual cal destacar
la població d’orquídies silvestres més gran de la Co-

servar gran quantitat d’aus que, acostumades a la
presència de pescadors, es deixaran observar mentre es dediquen als seus quefers diaris.
Primer creuarem la fila de dunes de Guardamar del
Segura mentre gaudim de vistes al mar i caminarem
al voltant de la llacuna de la Mata, un tram d’especial interés ornitològic, on podrem delectar-nos
contemplant la bellesa i l’elegància dels flamencs
que formen una taca rosada sobre la llacuna, un
paisatge únic en el seu conjunt que ens ofereix la
natura.

munitat Valenciana, canyissars i joncars, zones de
matolls salins i zones de muntanya, així com conreus de vinya que formen part del paisatge del parc.
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Benijòfar

TURISME ACTIU
És molt recomanable passejar pel sender local
SL-CV 135 Passejar per Benijòfar, ja que transcorre
a la vora del riu i ens permet conéixer l’horta tradicional de Benijòfar, accedir a la sénia àrab i a l’Àrea
Recreativa del Secà.
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És imprescindible visitar la llacuna de Torrevella.
Des de la població de Los Montesinos ix el sender
local SL-CV 115, conegut també com la Ruta Salada,
que podrem recórrer a peu o en bicicleta. Un recorregut d’alt valor ecològic i paisatgístic, on desco-

brirem un curiós detall: el color rosat de la llacuna.
També podem dedicar una jornada a l’observació i
reconeixement d’aus al Parc Natural de la Mata-Torrevella i recórrer els itineraris que ofereix el parc:
la Ruta groga (a peu), la Ruta roja (bicicleta) i la Ruta
del vi.

HISTÒRIA I CULTURA
Aquesta localitat, ubicada al Baix Segura i els inicis
de la qual es remunten a una antiga alqueria àrab,
és actualment una zona d’alt interés agrícola dedicada al cultiu de cítrics i hortalisses. Cal destacar
el seu particular sistema de reg, ja que l’extracció
d’aigua es fa mitjançant una sénia àrab construïda
amb murs de carreus del segle XIII.
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Aquesta senzilla ruta ubicada al Baix Segura transcorre per una tranquil·la pista de terra a la vora del
riu Segura i està equipada amb diverses àrees recreatives habilitades a les arbredes del riu, zones
de ribera poblades amb arbres i matolls on podrem
descansar una mica.

gic del riu Segura des de ben antic, aprofitament
que ha significat una font de riquesa per al desenvolupament de l’agricultura.

Eixim de Benijòfar pel carrer Primer de Maig i continuem en direcció nord-oest per un camí asfaltat
entre camps de conreus. Seguim fins que arribem
a una pista de terra, al marge dret del riu Segura.
Continuem per aquesta pista cap a l’esquerra.
Un gran pont de metall creua a l’altra banda, a l’esquerra, del riu Segura. Així que creuarem el pont si
volem visitar la població de Formentera del Segura. Un poc més endavant, en un dels meandres del
riu, ens trobem la Sénia de Benijòfar, un conjunt
hidràulic que va ser construït amb murs de carreus
a mitjans del segle XVII i que actualment disposa
d’una roda de ferro de 7,70 metres de diàmetre.
Les vistes a la Serra d’Oriola ens acompanyaran
al llarg de tot el recorregut, un paisatge peculiar
que ens cridarà l’atenció per la distingida orografia
d’aquesta serra situada enmig d’extensos paisatges d’horta.
Nombroses aus aquàtiques es refugien entre la vegetació de la riba, per la qual cosa aquesta etapa es
convertirà en un itinerari especialment atractiu per
als amants de l’ornitologia.
Passejar per aquest itinerari i observar-ne l’entorn
ens farà comprendre el gran aprofitament hidrolò-
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Oriola

TURISME ACTIU
Pots conéixer l’entorn a través de rutes de senderisme com el PR-CV 59, que puja a la Creu de la Mola
i el pas del Gat, el PR-CV 59 Senda de la Mola, l’Itinerari Paisatgístic per la Serra de Sant Miquel o
el GR-127 Riu Segura. A més, hi ha altres senders i
rutes que ens portaran a conéixer el Molí de la Ciutat, les Sénies Bessones, el Forn de Santa Matilde
i el Palmeral, d’origen àrab.
També pots optar per recórrer la Serra d’Escalona i
el Pantà de la Pedrera amb bicicleta de muntanya.
Els més aventurers potser prefereixen escalar
a la Paret Negra i el Triangle Roig, o practicar
barranquisme al Barranc de Sanes o al dels Morts.
Si prefereixes la mar, a les platges d’Oriola podràs
practicar activitats com paddle surf, surf o vela. I
si el que t’agrada és el golf, Oriola disposa de cinc
camps.
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NATURALESA
Envoltada de bells paratges naturals com la Serra
d’Escalona, el Pantà de la Pedrera, la Serra d’Oriola, el Turó de l’Agudo i la Serra de la Murada, Oriola
ens sorprendrà amb el seu paisatge divers i la seua
característica orografia de contrast entre extenses
planúries i el perfil de les serres.

HISTÒRIA I CULTURA
Oriola, declarada Conjunt Històric i Artístic l’any
1968, destaca pel seu ric patrimoni artístic i monu-

mental. Esglésies, palaus, convents i museus, així
com llocs emblemàtics vinculats a la vida i l’obra del
poeta Miguel Hernández, formen part del seu llegat
històric.

GASTRONOMIA
Hi podrem assaborir plats tradicionals elaborats
amb productes de l’horta, com el putxero amb pilota o els cucurrons i la gran varietat d’arrossos, com
ara l’arròs amb costra. És imprescindible tastar la
rebosteria conventual.
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INFORMACIÓ
ADDICIONAL

INFO

i

OFICINES D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
MUNICIPI

ETAPA

ADREÇA

TELÈFON

WEB

Tourist info Dénia

Dénia

1

Plaza Oculista Buigues,9

966 422 367

denia.net

Centro de Interpretación Parc
Natural de El Montgó

Dénia

1

Camí San Joan,1

966 467 155

parquesnaturales.
gva.es

Xaló

2

Paseo de la Alameda, s/n

966 481 017

www.valldepop.es

Ibi

7

Plaza del Centenari del
Joguet, s/n nº 5

965 551 296

ibi.es

Tourist info Alcoi

Alcoi

8

Plaza d'Espanya, 14

965 537 155

alcoiturisme.com

Centro de Información Parc Natural del Carrascal de la Font Roja

Alcoi

8

Ctra. de Font Roja, 21

965 337 620

parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Agres

Agres

9

C/ Mayor, s/n

965 510 001

agres.es

9

Ctra Alcoi-Banyeres km 17,5

965 566 383

parquesnaturales.
gva.es

Banyeres de Mariola

10

Parque de Villa Rosario, s/n

965 567 453

portademariola.com

Tourist info Vila de Biar

Biar

11

C/ Cura Reig, 1

965 811 177

turismobiar.com

Tourist info Onil

Onil

11

Plaza Mayor, 1- Palacio
Municipal

965 565 365

www.onil.es

Castalla

12

Plaza Mayor, 3

966 561 018

www.castalla.org

Elda

13

C/ Nueva, 14

966 980 300

elda.es

Tourist info Vall de Pop
Tourist info Ibi

Centro de Información del Parc
Natural de la Serra de Mariola
Tourist info Banyeres de Mariola

Tourist info Castalla
Tourist info Elda
Tourist info Petrer

Petrer

13

C/ Cura Bartolomé Muñoz, 2

966 989 401

Tourist info El Pinós

Pinoso

14

Carretera de Murcia, s/n
(Centro de Recursos Casa
del Vino)

966 966 043

pinoso.org

Tourist info Crevillent

Crevillent

17

C/ Blasco Ibáñez, 8

965 401 526

crevillent.es

Centro de Visitantes del Parc Natural El Fondo

Crevillent

17

Azarbe de Afuera, s/n

966 678 515

parquesnaturales.
gva.es

Guardamar del Segura

18

Plaza de la Constitución, 7

965 724 488

guardamarturisme.com

Centro de visitantes Parque Natural de las Lagunas de la Mata y
Torrevieja

Torrevieja

18

Ctra. N-332 Alicante Cartagena, km 64.5

966 920 404

parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Orihuela - centro

Orihuela

20

Plaza Soledad, 1

965 304 645

orihuela.es

Tourist info Guardamar
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EMPRESES DE TURISME ACTIU
NOMBRE

MUNICIPI

ETAPA

ADREÇA

TELÈFON

WEB

Xtremesub

Dénia

1

C/ Rap, 1A

965 054 558

xtremesub.com

Neptuno Bike

Dénia

1

C/ Consolat del Mar, 1

966 239 214

Matthew Scott Bolton Blair

Dénia

1

C/ Ossa Major, 8

684 226 871

Turismo Activo Montgó

Dénia

1

C/ La Molsa, 1

617 065 893

Nautica Pérez

Dénia

1

Cr Las Marinas, 203

965 785 976

Mardays

Dénia

1

Muelle de Espanya s/n.
Marina El portet

Pleamar 24 Nudos, SL

Dénia

1

PA Marina de Denia – Edificio
OD Loc-2

966 435 452

Escuela de buceo Mister Jones

Dénia

1

C/ Marfull, 1

630 847 550

Maremotojets

Dénia

1

Po San Carlos, 1B

966 422 765

Montgó Quads

Dénia

1

C/ Hebe, 30

625 631 161

Embat Experience

Dénia

1

Av. Real Club Náutico de
Dénia- Pantalán 5

673 710 020

Denia Adventures

Dénia

1

Tr. El Portet – Amarres
646. 648

615 106 312

deniadventures.com

Aventura Pata Negra

Dénia

1

Ur Miguel Hernández 10 – Ur
Puerto Romano 1.2.13

679 155 061

aventurapatanegradenia.com
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whitecoastcharters.com

nauticaperez.com

bueceomisterjones.es

NOMBRE

MUNICIPI

ETAPA

ADREÇA

TELÈFON

WEB

Windsurfing Dénia

Dénia

1

C/ Mediterrania, 5

655 586 750

windsurfingdenia.blogspot.
com

Fun & Quads Adventure

Dénia

1

C/ Moll de la Pansa – Puerto
Deportivo El Portet

965 787 228

Magic & Nature

Dénia

1

C/ Calderón, 10-1º

679 761 970

Segway Trip Dénia

Dénia

1

C/ Calderón, 8

699 743 204

Antonio Almería Valdeon

Dénia

1

C/ San Cristobal, 11

629 523 996

Mundo Marino

Dénia

1

C/ Joan Fuster, 2

696 154 542

Estación Nautica, SL / Ocean
Academy

Dénia

1

Py Puerto Deportivo Marina
de Dénia F2, L-2

670 520 725

Proalvent

Dénia

1

Av. Joan Fuster, 8-1º 1ª

666 258 620

Getajet

Dénia

1

C/ Darsena de Babor Pantalán – Marina de Dénia, 6

660 026 593

Parcent

2

C/ del Pou, 103

625 408 403

vitalparcentre.com

Ibi

7

C/ Pablo Neruda, 10

610 341 828

ibinatura.com

Arrels, Gestió i Promoció del Medi

Alcoy

8

C/ Primer de Mayo, 4-2ª B

659 987 014

arrelsmediambient.net

Escuela de Equitación Peluca

Alcoy

8

Rambla Alta, 24

609 691 670

equitacionpeluca.com

Voltour Bike Experience

Alcoy

8

Pol Industrial Cotes Baixes
C/ B Nave, 1D

965 271 791

voltour.com

Spainrider, SL

Alcoy

8

C/ Mossen Vicent Albors, 5

965 333 349

Trail Natura

Onil

11

C/ Joanot Martorell, 3-2º B

691 260 714

trailnatura.com

Tronkos y barrancos

Onil

11

C/ Biar, 14

676 281 888

tronkosybarrancos.com

En Ruta; Turisme oci i aventura.

Castalla

12

C/ Azorín 22, 3C

616 859 543

enrutaturismo.com

Silvoturismo Mediterráneo, S.L.

Petrer

13

C/ de Colón, 53

965 376 231

silvoturismo.com

Guardamar
del Segura

18

Puerto deportivo marina de
las dunas

678 748 544

tazsailing.com

Rocamar Ocionatura SL

Orihuela

20

Av. De la Vega, 40-4ºA

651 012 600

Cornelis Johannes Kouwenberg

Orihuela

20

C/ Geminis, 28

Sella

5

Ibi

7

VitalParcentre
Ibinatura

Taz Sailing - Paseos en velero

Rockbusters
Ibinatura

Pasaje Eleuteria, 2, p 5º p 2

segwaydenia.com

proalvent.com

678 243 573

rockbusters.net

652 577 336

ibinatura.com
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ÀREES RECREATIVES
NOMBRE

MUNICIPI

ETAPA

TELÈFON

Xaló

2

966 480 101

Zona de acampada El Castellet

Castell de Castells

3

965 376 231

silvoturismo.com

Área Recreativa en el Bancal Blanco

Castell de Castells

3

Área Recreativa Font de l’Arbre

Confrides

4

Zona Recreativa del Font Major

Sella

5

965 879 001

sella.es/turismo
/areas-recreativas-fuente-mayor

Torremanzanas

6

Área Recreativa Barranc dels Molins

Ibi

7

Área Recreativa de San Pascual – Font Roja

Ibi

7

Zona de Acampada y Recreativa Xaló.
Sierra de Bèrnia

Área Recreativa Parque Municipal
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WEB

NOMBRE

MUNICIPI

ETAPA

Área Recreativa La Font Roja

Alcoi

8

alcoyturismo.com

Área Recreativa Sant Antoni

Alcoi

8

alcoyturismo.com

Área Recreativa Preventori

Alcoi

8

alcoyturismo.com

Racó de Sant Bonaventura

Alcoi

8

alcoyturismo.com

Área Recreativa Santuari

Agres

9

agres.es

Área Recreativa Font del Molí Mató

Agres

9

965 510 001

agres.es

Área Recreativa Font del Tarragó

Alfafara

9

965 510 082

serramariola.org

Área Recreativa del Molí l’Ombria

Banyeres de Mariola

10

965 510 082

Zona de Acampada Lomas de Jara

Biar

11

965 938 184

turismobiar.com

Área Recreativa La Cova Negra

Biar

11

965 938 184

turismobiar.com

Área Recreativa Ntra. Sra. De Gràcia

Biar

11

965 938 184

turismobiar.com

Área Recreativa Ermita Santa Ana

Onil

11

onil.es

Área Recreativa Casa Tàpena

Onil

11

onil.es

Castalla

12

castalla.org/la-ciudad/naturaleza

Petrer

13

petrer.es/cas/areas_recreativas

Área Recreativa Rincón Bello

Petrer

13

petrer.es/cas/areas_recreativas

Paraje Natural Municipal Monte Coto Pinoso

Pinoso

14

Hondón de los Frailes

16

Crevillent

17

Guardamar del
Segura

18

Benijófar

19

Área Xorret de Catí
Área Recreativa Caprala

Area recreativa “El Colorado”
Parque de montaña San Cayetano
Pinada de Guardamar
Área Recreativa El Soto

TELÈFON

WEB
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SIGNES CONVENCIONALS
INFORMACIÓ TURÍSTICA

INFORMACIÓ DE TRÀFIC

Aeroport

Autopista

Camp de golf

Autovia

Club nàutic

Carretera nacional
Carretera comarcal

Parc Natural

Carretera local

Platja
Castell
Cova
LÍMITS
Autopista

Limit de comunitat autónoma
Autovia
Far
Em´bassament
Riu

Limit de provincia
Limit de comarca

