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BENIFATÓ

B. BARBAROJA

DIFICULTAT: ***

Sendes, costeres, camins pedregosos, terreny
abrupte.

DESNIVELL:

Pujada i baixada 1500 m.

FONT DE
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FONT DE
PARTAGÀS

FONT DE
L'ABRE
FONT
FORATA

DURACIÓ i DISTÀNCIA:

6/7 hores aproximadament, 16 km..

PENYA CATXA

TERRENY I VEGETACIÓ:

PENYA ALTA

AITANA

Serres calcaries, pinedes, i matolls socarrats.

SIMES DE
PARTAGÀS

A LA VILA JOIOSA

COL·LABORADOR:
Jordi Alvir
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BENIFATÓ

FONT DE PARTAGÀS

SERRA D'AITANA

FONT FORATA

FONT DE L'ESPINAR

PORT DE TUDONS

N

FONT FORATA
PAS DE LA RABOSA

vora la tanca de fil ferro que delimita la base
militar plena d’antenes i radars. Una canal
pedregosa, amb forta pendent ens deixa de
nou en la font Forata.
La ruta segueix cap a llevant davalla primer
suau, passa vora de la font de l’Arbret i després
de salvar un puntal baixar amb força a la font
de Partagàs . Des d’aquest paratge hem de
seguir el camí de Benifató, llarg camí que en
diversos trams esta ocupat per una pista
asfaltada. Aquest vell camí traginer davalla
entre bancals abandonats fins aquest menut
poble de la Marina Baixa on acaba la ruta.

FONT DE L'ABRE

recuperat forces per seguir la pujada. Cal
superar unes llaçades del camí apropant-se
a la base dels cingles del cim de la serra Aitana
CARTOGRAFIA:
curulla d’antenes, hi veurem vora del camí
Relleu 847-II; Castells de Castells 821-IV.
diversos pous de neu.
La senda abasta el llom on raja la font Forata,
BIBLIOGRAFIA: PR-20, 21, 22. Montañas
d’aigües molt fredes, que prompte s’adollen
valencianas VI, R Cebrián
el caminant. Aquesta font d’aigües fredes raja
sota la penya foradada que li dona nom prop
EQUIP NECESSARI:
d’un vell pou de neu. Sols hi resta enfilar-se
Motxilla, capell, protector solar, cantimplora,
per l’estretor rocallosa del Pas de la Rabosa
botes de muntanya, impermeable, queviures...
per a guanyar el caire de la serra vora les
IMPORTANT:
espectaculars simes de Partagàs. Aquestes
Es aconsellable portar sempre una xicoteta farmaciola
son tres escletxes de 90 metres de profunditat
individual, barretes energètiques, fruits secs o xocolate.
originades pel desplaçament dels blocs a favor
d’una falla. Impressiona la força geològica que
ha modelat aquest relleu. Voltant les simes de
La serra d’Aitana forma par t de les Partagàs guanyarem el cim de la serra d’Aitana
serralades subbètiques del sud del País, és
un aspre esperó calcari que desenvolupa una
1600 m.
llarga fractura en el vessant nord de direcció
1500 m.
W-E. La serra marca el límit de la comarca
1400 m.
1300 m.
de l’Alcoià a migdia i és una muralla difícil de
m.
salvar en el camí cap a la Mar. El Port de VALORACIÓ RUTA d'1 a 5 1200
1100 m.
Tudons situat a 1000 metres d’altura és el
1000 m.
m.
pas natural de la serra i per on s’enfila la
3 900
Medi
800 m.
carretera comarcal entre Alcoi i la Vila Joiosa.
700 m.
La ruta naix del port de Tudons i segueix una
m.
Itinerari
2 600
500 m.
pista en direcció a gregal que munta sota
400 m.
els penya segats de la Penya Catxa fins a la
Desplaçament 3 300 m.
font de l’Espinar. Continua la ruta sota les
200 m.
100 m.
penyes cimals ara en direcció a llevant fins
4
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0 m.
a la font de l’Arbre paratge agradós on
0 1
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