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LES ALCUSES
MOIXENT

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
24 de Febrer 2008
LLOC D’EIXIDA
Mercat l'Eliana, 8 del matí
TRANSPORT:
Autobus.
DIFICULTAT: ***
Sender, (circular).
DESNIVELL:
300m. de pujada, 300m. de baixada.
DURACIÓ i DISTÀNCIA:
5/6'30 h. aproximadament. 17000m.
TERRENY i VEGETACIÓ:
Terreny calcari, pi, anouers, oliveres i matoll.
COL·LABORADOR
José Luís Ascaso.
DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández
EQUIP NECESSARI:
Motxilla, barret, cantimplora, botes de muntanya,
protector solar, impermeable, roba d’abric,
quiviures...
NOTA IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta
farmaciola individual, barretes energètiques, fruits
secs o xocolate.

La Serra Grossa s'estén des de Xàtiva a
La Font de la Figuera, al llarg d'uns 30 Km.
Destaquen els seus perfils retallats i
vessants escarpades, solcades per
profunds barrancs.
En el terme de Moixent es troba un dels llocs
més emblemàtics, on s'unix l'atractiu paisatgístic
amb l'interés des del punt de vista del patrimoni
històric-artístic, “La Bastida de les Alcusses”,
un turó de la Serra Grossa en el cim del qual
van construir els ibers un dels poblats més
importants del nord de la Contestània Ibèrica
en el segle IV abans de Crist. Este va ser
anomenat Monument Nacional el 3 de Juny de
1931.

LA RUTA DE LES TRES CULTURES
L'he anomenada així amb la intenció d’atraure
l'atenció de la importància que va tindre este
enclavament en el passat, ja que en un curt
recorregut es pot xafar El Camí de Santiago de
Llevant, que transcorre en este paratge paral·lel
al riu Canyoles (via medieval), la Via Augusta que
travessa el terme (via romana) i les Alcusses
(poblat iber).
La nostra ruta a peu comença en la Casa de la
Puja, seguint els passos dels antics romans per
la via Augusta arribarem a la Font del Roure,
este primer tram forma part de la SLV 12 i que
en este punt abandonarem per a dirigir-nos a la
Casa el Rebollat. Des d'allí, endinsant-nos en el
barranc de la Bastida, començarem l'ascensió
per un cordal fins al poblat iber. Després d'una
curta visita guiada al poblat, començarem el
descens3 per l'altre vessant, en alguns trams

GRAU DE DIFICULTAT:

750 m.

PASEJADA: bon camí, meyns
de 3 hores.

700 m.

EXCURSIÓ MITJANA:
senda, desnivell mitjà, 4/5 hores

600 m.

EXCURSIÓ FORTA:
grans desnivells, senda o camp
a través més de 5/6 hores.
ALTA MUNTANYA:

empinat, fins a arribar al fons del barranc, al qual
accedirem per un xicotet salt.
Recorrerem la vall i a través de cultius d'anouers
i oliveres arribarem a la Casa del Pont, on un
xicotet pont del que a penes queden unes
empremtes ens permetrà creuar el rierol del
barranc del Brunyidor.
Buscant les restes de les antigues sendes ens
dirigirem fins al Coll del Crist, des de la Casa del
Coll descendirem fins al Barranc de l'Estudiant
i per una bonica i frondosa senda arribarem fins
al camí que transcorre pel vessant nord de la
serra que conduïx al Bosquet, final de la ruta.
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