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La serra de Castelló de Rugat forma part dels estreps orientals del Benicadell. 
La seua situació geogràfi ca defineix la frontera entre les províncies de València i Alacant. 
Aquesta serra constitueix un anticlinal de direcció 
SW-NE que, partint de Villena, arriba a Gandia. 
Es caracteritza pels relleus abruptes i forts 
talussos calcaris. 
La serra de Castelló 
participa d’aquest 
paisatge rocós. La seua 
vegetació natural està 
definida per les distintes 
etapes regressives del 
carrascar original.  
La roca calcària d’aquesta 
muntanya es caracteritza 
pels processos geològics 
d’erosió de l’aigua, que confereix al relleu modelats de gran bellesa. 
Al llarg d’aquesta ruta anirem coneixent aquest paisatge càrstic, tan 
comú als països mediterranis. 
La serra de Castelló de Rugat va estar habitada en el passat durant llargs períodes de la prehistòria. En 
temps històrics, va proporcionar als habitants llenya per a escalfar-se, cuinar i desenvolupar la indústria 
ceràmica, pedres per a la construcció, plantes medicinals, pastura per al ramat, mel, gel i molta cacera. 
L’aprofitament dels recursos de la serra es va mantindre constant al llarg dels temps fins que, als anys 60 
del segle XX, es va abandonar l’explotació d’aquestos recursos, amb l’excepció de la caça esportiva, que 

encara perdura.  
La serra ha patit 
nombrosos incendis al 
llarg de la història però 
són els esdevinguts al 
final de la dècada dels 
anys 80 i principi de la 
dels 90, els que més 
virulència van adquirir, i 
a partir dels quals la 
serra va començar a ser 
vista com un lloc que 
mereix protecció i 
coneixement. 
Les rutes de la serra 
tenen com a objectiu 
tornar-nos la informació 
perduda a través de la 
seua observació. Ens 
apropen a alguns dels 
escenaris on es va 
desenvolupar la cultura 

mediterrània amb les seues peculiars formes de vida. Són rutes de muntanya de forts pendents, per a les 
quals hom s’ha d’equipar correctament. És molt important dur el calcer adequat, una jaqueta d’abric 
segons l’època de l’any, una cantimplora amb aigua i no oblidar mai l’impermeable. Ací són freqüents les 
boires a l’hivern i les tronades en la resta de l’any. Els prismàtics li permetran observar el paisatge i la 
fauna. La càmera fotogràfica és la millor manera d’arreplegar la imatge d’una planta per a estudiar-la 



posteriormente a casa. Si té aptitud de naturalista, haurà de dur amb vosté guies de plantes i de fauna 
segons la seua afició. 
Camine sense pressa i sàpia mirar i escoltar. Hi ha tot un món ocult fàcil de 
descobrir. 
 
Per a gaudir de la serra s’han dissenyat tres rutes que parteixen del 
poliesportiu.  
 
La ruta de la Font Nova és un passeig d’una hora, entre anada i tornada. Es 
pot recórrer en bicicleta de muntanya i és una aproximació al paisatge de la 
serra. L’aigua de la font és potable. 
La ruta de la Font de l’Estaca està dissenyada per a dedicar-li mig dia, matí o 
vesprada, evitant a l’estiu les hores de calor. La durada prevista, entre 
anada i tornada, és de quatre hores amb pas tranquil. És important equipar-
se correctament. Poden fer-se amb bicicleta de muntanya els tres primers 
quilòmetres. 
La ruta del Mirador de l’Àguila és la gran ruta de Castelló de Rugat. 
Amb esta ruta assolim la major altitud del terme municipal que és aproximadamente de 800 metres. És 
un mirador amb vistes panoràmiques sobre totes les direccions. La durada prevista és de cinc hores, 
entre anada i tornada. Poden fer-se en bicicleta de muntanya els primers 2,5 quilometres 
 

LA RUTA DE LA FONT NOVA 

Des del poliesportiu i després de creuar la carretera de Beniarrés, comença la senyalització que ens 
condueix a les diferents destinacions: Font Nova, Font de l’Estaca i Mirador de l’Àguila. La ruta avança 
amb pendent suau per una canyada fi ns a endinsar-nos en un recolze de la serra orientat al nord, on 
s’ubica la nevera de Racons. 
 

La Nevera de Racons 

El comerç de la neu va ser una activitat molt important en 
l’economia de Castelló igual que en altres pobles de la serra del 
Benicadell. No sabem amb certesa quan s’inicia aquesta activitat, 
però sí de la seua puixança en els segles XVIII i XIX, que perdura 
fi ns a principis del segle XX, en què s’aconsegueix la fabricació 
artificial del gel. La neu del Benicadell, emmagatzemada a les 
neveres, tenia utilitat en el consum local i s’exportava a les 
poblacions de la comarca de la Ribera, on era famosa “l’aigua de 
neu” per a alleujar els malalts de paludisme de les altes febres 
causades per aquesta malaltia. 
També servia el gel per a la fabricació de gelats, refrescos i el transport de la pesca. Com quasi sempre 
ocorre en les ruïnes de les construccions, ací també va nàixer una fi guera. La seua edat és d’uns 50 
anys (2006), i deu coincidir amb la data en què se’n va enfonsar la sostrada i va entrar la llum a l’interior. 
A l’entorn de la nevera hi ha cultius d’oliveres i garrofers quasi centenaris que fan del racó un lloc 
frondós, hàbitat ideal del mussol. Cap al tard se’n poden escoltar i fi ns i tot veure als troncs d’aquests 
arbres, en els quals es camuflen a la perfecció per a caçar xicotets mamífers, pardals, rèptils i insectes. 
El musol viu ací tot l’any. És més fàcil observar-lo a la primavera, quan té necessitat de caçar per a si 
mateix i per a les seues cries, i per tant està molt més actiu. El seu nom científi c és Athene noctua posat 
en honor a la deessa grega de la saviesa Pal·les Atena, per la seua mirada penetrant.  
Seguint les rutes de la serra arribem al camí de la Serra que ve de Castelló. Poc abans, al costat d’un pal 
de la llum trobem entre els camps agrícoles un xicotet reducte de vegetació natural format per coscolles, 
carrasquetes, esparregueres, etc., que formen masses vegetals impenetrables. Més endavant  podem 
dirigir-nos a la font Nova o bé continuar cap a les altres rutes de la serra. 
 

el Mirador del Benicadell 
La penya del Benicadell és el mont emblemàtic de la Vall d’Albaida. Nosaltres en podem observar la 
vessant nord, més humida i poblada de vegetació que la sud. La penya corona aquesta serra, que 
assoleix els 1.100 m d’altitud. La proximitat del mar i l’elevada altitud del Benicadell són les 
circumstàncies que possibiliten les freqüents pluges que ocasionen els temporals de llevant. Els núvols 
procedents del mar són retinguts per la serra circumstància que provoca la pluja que ací abasta una 



pluviometria anual de 800 l/m2. Pujar al Benicadell almenys una volta en la vida és un ritual entre els 
habitants dels pobles veïns. 
 

la font nova 

Aquesta font de nova construcció fa més agradable el passeig. L’existència del dipòsit de 
l’aigua potable del poble i la seua disponibilitat fan possible aquest regal. 
L’olivar abandonat és l’inici del barranc de Llopis, que es dirigeix a Rugat vorejant pel nord 
la penya de l’Algebassó. El barranc del Llop el voreja pel sud, i els dos s’unixen a Rugat. 
Aquests topònims fan referència a la presència del llop en el passat, de l’existència del 
qual no es tenen notícies des del segle XIX. 
Això ens indica la gran frondositat d’aquests barrancs, que en eixes èpoques degueren 
formar selves impenetrables.  
Així com el llop no va poder sobreviure a la transformació del paisatge i la permanent 
persecució de l’home, la rabosa ha pogut incrementar la seua població, en part a causa de 
l’extinció del llop i el linx, que eren els seus competidors, i per la gran proliferació 

d’abocadors al territori, que constitueixen el principal subministrament de la seua alimentació. 
Aquesta ruta o passeig és una aproximació al paisatge de la serra. A la primavera, hi podem veure 
infinitat de flors, entre les quals destaquen per la seua bellesa les xicotetes bulboses que viuen per les 
riberes i als camps abandonats. 
A l’estiu, un exercici de sensibilitat olfactiva que el sorprendrà és captar les diferències aromàtiques de 
les múltiples plantes que acompanyen aquesta ruta. 
 

el mirador del Ràfol 

El Ràfol de Salem és un poble alegre. L’etapa de desenvolupament de les últimes dècades a penes n’ha 
alterat la trama urbana, per la qual cosa manté la identitat dels pobles mediterranis amb gran fidelitat. La 
seua població no sobrepassa els 400 habitants. 
 
 

LA RUTA DE LA FONT DE L’ESTACA 

Aquesta part de la serra de suaus pendents va ser conreada fins a la dècada dels anys 60 del segle XX, 
en què es van abandonar alguns dels oliverars, mentre que d’altres, com pot observar-se, són cuidats 
amb molta atenció. 
L’abancalament en terrasses és una pràctica habitual de la cultura mediterrània al llarg dels temps. És 
freqüent la construcció als marges de xicotets refugis per a protegir-se de les tempestes, o bé de 
xicotetes construccions que permeten també la protecció de les cavalleries. 
Al llarg d’aquesta ruta, les variables del paisatge van succeint-se entre camps conreats i abandonats, 
vegetació natural de matolls i restes de pinars, salvats dels últims incendis forestals ja que van constituir 
illes envoltades de conreus i no van ser abastades pel foc. 
 
Quan la ruta arriba a un antic corral de ramat, s’acaba la secció de la ruta ciclista. 
A partir d’ací, l’accés a la font de l’Estaca es pot fer unicament a peu. 
 

el Corral de Maians 

Aquestes runes foren en el passat un exemple de l’agricultura 
tradicional del Mediterrani, basada en l’autarquia. Ací es vivia rodejat 
de camps i de muntanyes. 
Aliments i energia. El ramat cabrum és un complement necessari, 
que proporciona llet, carn i fem. La seua alimentació i cura no 
suposa grans esforços, ja que s’utilitzen restes vegetals i les plantes 
silvestres del lloc. 
 

el Refugi 

Recorde la seua situació i, en cas de tempesta, utilitze’l com a lloc on 
protegir-se, ja que des d’aquest punt a la font de l’Estaca no hi ha cap altre 
lloc on refugiar-se. Ja no veiem conreus agrícoles en endinsar-nos en la 
serra. Només hi veurem matolls, pins aïllats que han sobreviscut al foc i una 
rica varietat de plantes aromàtiques que ens acompanyen al llarg de la ruta. 
 



la Cova de l’Esbarzer 

Aquesta cova és una de les 
àrstic de la 

. 

eguint la ruta, arribarem a la cota més 

e 
ens permeten amples vistes sobre l

manifestacions del modelat c
serra.  La seua situació en la confluència 
de les aigües genera una vegetació més 
frondosa. L’esbarzer que dóna nom a la 
cova és un indicador de la humitat del sòl
 
S
alta. És en aquest moment quan podem 
observar la  impressionant bellesa de les 
Penyes Altes i la rica varietat botànica 
d’aquests matolls. Amb l’ascensió, hem ana
a Vall d’Albaida; entre els pobles que hi podem observar, el més 

pròxim a nosaltres és Rugat. 
 

t assolint alçades qu

 
 

servar des d’aquesta serra per estar ubicat en un turó al sud 

Rugat estava circumscrit al terme del castell de Rugat, igual que 

le de dos-cents habitants amb una amplia oferta 

a constant al terme municipal, igual que als pobles 

L’absència de vegetació vinculada a la presència de l’aigua als 
voltants

üifer de la serra. 
En èpoq

t abeurador és molt freqüentat per tot tipus de fauna, 
foname

geneta. Aquest preciós mamífer 

De tornada al poliesportiu, li suggerim un nou punt d’observació. En aquest cas és l’hàbitat que 
es dese

el Mirador de Rugat 

El castell de Rugat, que no és possible ob
d’Aielo de Rugat, constituïa el nucli de l’organització dels territoris moriscos d’aquesta part de la Vall 
d’Albaida.  
Castelló de 
l’actual població de Rugat. 
Aquest últim hui és un pob
de serveis terciaris.  
Les pedreres són un
veïns, testimoni de la seua passada i present activitat terrissera. 

 
 

la Font de l’Estaca 

 d’aquesta font està justificada per la mateixa geologia de la 
serra. L’aigua que brolla de la font passa rápidamente al subsòl a 
través de filtracions i no dóna lloc a humitats que permetrien el 
desenvolupament de les plantes en aquests hàbitats. 

La font és un indicador de la recàrrega de l’aq
ues de sequera és molt probable que la trobem seca. 

  
El xicote
ntalment aus. L’entorn que observem constitueix l’hàbitat de la 

se suposa que va ser dut pels àrabs com a animal domèstic, per 
defendre la casa de rosegadors, rèptils i altres animals. És de costums nocturns i caça tot tipus de 
ratolins i algunes aus. 
 

nvolupa davall les pedres. Per a això, i segons les seues possibilitats, ha d’alçar una pedra, amb 
molta cura, ja que ens podríem trobar amb la desagradable sorpresa d’ésser picats per un alacrà o una 
escolopendra. El primer que ens cridarà l’atenció és la humitat del sòl, però segur que hi ha altres 
elements que susciten la nostra curiositat. Observe i, si ho desitja, fotografi e la imatge. Després, amb la 
mateixa cura amb què ha llevat la pedra, torne-la a deixar al mateix lloc. Hem de fer menció ací de la 
presència d’un dels animals més bells de la fauna mediterrània: la fagina. Aquest paratge constitueix el 
seu hàbitat preferit, ja que és amant dels llocs frondosos. El nombre d’exemplars és tan escàs que 
pràcticament es pot considerar a punt de l’extinció. S’han d’atribuir a l’home exclusivament els motius de 



la seua desaparició i esperar la possible recolonització de la zona d’aquest mustèlid que es considera 
com la marta mediterrània. 
 

LA RUTA DEL MIRADOR DE L’ÀGUILA 

 

Aquesta ruta que iniciem ara discorre al llarg de la via pecuària del camí de l’Orxa, la qual és una 
derivac

ant els conreus agrícoles, endinsant-nos en la serra, 
adquirim

L’estret de les Aigües és el
al mar. 

 
 

l Mirador de Salem 

Nombrosos són els testimonis històrics del pas de totes 
les cultu

0 habitants (2006), indústria sabatera, 
tèxtil i u

oliveres abandonades són fàcilment recuperables 
com a 

brir les altes penyes calcàries. En 
aquests

les quals sempre captura al vol. 

ió de la Colada o canyada d’Alacant a València. És també, igualment, frontera entre els termes 
municipals de Castelló de Rugat, Salem i l’Orxa. 

En la mesura que ens anem elevant i deix
 un ampli panorama sobre la Vall d’Albaida i la Serra Grossa. 

 

el mirador de l’Estret 

 

 pas natural de la xarxa fl uvial de la Vall d’Albaida en el seu camí cap 
El riu Albaida està format per les aportacions del Clarià i nombrosos barrancs que modelen sense 

parar les terres margoses i blanques d’aquesta vall. Aquest riu és també el principal pas de la fauna i de 
la fl ora que van de la serra al mar i viceversa. En el passat era també la principal via de comunicació 
dels habitants d’aquestes terres amb els seus veïns del litoral. A l’estret de les Aigües es troba el  
jaciment paleolític de la Cova Negra, la importància testimonial de la qual ens permet suposar l’existència 
d’una considerable població a la Vall d’Albaida en els temps prehistòrics. La ruta avança entre matolls i 
oliveres abandonades i xicotets pinars, i canvia de direcció per oferir-nos una nova imatge del Benicadell 
en la vessant est, amb la població de Salem a la base. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

e

 

res per aquest territori, entre les quals destaquen desprès 
dels recents descobriments d’una gran obra hidràulica a la font 
d’Elca, la cultura andalusí. 

Salem ronda als 50
na moderna fàbrica de refrescos. És un dels racons més 

plàcids de la comarca, com el seu nom indica, i continua sent un 
lloc de pau. 

Les 
conreus agrícoles. Tècniques de poda per a estimular la 

fructifi cació i tasques de conreu són uns treballs no 
excessivament costosos. En la dècada dels anys 90 del segle XX, 
l’alt prestigi internacional de l’oli d’oliva està produint una 
tendència generalitzada de recuperació d’olivars, així com noves plan

La ruta avança i s’eleva per a canviar de pendent i desco
tacions.  

 llocs podem observar l’àgil falcó pelegrí el qual com el seu nom indica, realitza moviments 
migratoris als llocs de cria o d’hivernada. Es tracta d’una au especialment dissenyada per a assolir 
velocitats que poden arribar als 300 quilòmetres per hora quan es llança en picat per les seues preses, a 



En aquest territori en què ens trobem no és difícil observar el còlit blanc. Aquest paisatge és 
l’hàbitat més 
adequa

eix per la seua coloració obscura, on destaca la punta de la cua amb una taca negra. 

 

r del Mondúver 

Montitxelvo. Al fons, a l’horitzó, observem el massís 
el Mondúver a la comarca de la Safor. Aquest pic de 840 m d’altitud és, i ha sigut històricament, un 

observa

icació.  

, ja que quasi 
no se’n

ia.  

 de les seues cendres amb la força de la perseverança, espe  
els seus

tza l’agricultura intensiva i la vida sedentària a poblats de 
abanes. S’abandona l’exclusivitat de les coves com a hàbitat, i de la 

caça i l

l jaciment del Tabàquer que coneixerem 
en le

de

ntures que no són vi nt, radica en 
ritualitat dels postres a

 de la Penya Blanca 

s del terme. Ací es pot apreciar el 
racterístic modelat càrstic de les serres prebètiques. En l’edat del bronze es van aprofi tar aquestes 

s 
r-se 

t per a aquesta au. Viu amb la mateixa parella permanentment i no abandona mai el seu 
territori.Se la disting

Aquest és també l’hàbitat de cria del còlit ros, que arriba a la primavera des del continent africà 
per reproduir-se. 

el mirado

 
En primer pla veiem el turó de la Creueta de 

d
tori natural de primer ordre.No és estrany que allí ens trobem amb una de les millors 

manifestacions d’art rupestre peninsular localitzada a la cova del Parpalló. 
Actualment, el Mondúver es considera una microrreserva de 

plantes rares i endèmiques de la fl ora mediterrània. 
A dalt del cim, la qual cosa facilita encara més la seua 

identificació, es troben les modernes torres de comun
A partir d’ací, la ruta constitueix l’antic camí de ferradura de 

Castelló a l’Orxa. Trobar aquesta senda va ser molt difi cultós
 podia intuir el traçat. Ha valgut la pena, a través d’aquesta 

coneixerem part de la nostra història. És sens dubte la senda de la 
imaginació. El convidem a realitzar un viatge en el temps. Assegure’s que 
duu impermeable, o pel contrari observe si hi ha núvols i la direcció del 
vent.  

Decidesca vosté mateix. Si ve amb nosaltres, llija’ns relaxat i amb 
simpat

La sendera avança entre matolls ansiosos per créixer, que 
renaixeren rant que els pardals es mengen

 fruits i deixen les llavors disposades a germinar en altres llocs.  
Les aus, i també altres animals, són els grans repobladors del territori. Quasi mai se’ls ha reconegut 
aquesta tasca, en canvi ells continuen sembrant el seu aliment: el bosc. 
 

el barranc de les Coves 

 
A partir del III mil·lenni a.c. es generali

c
a recol·lecció de fruits silvestres per a l’alimentació.  
Aquests canvis constitueixen una gran revolució, de la qual 

encara ens benefi ciem actualment. 
Els poblats es construeixen a les zones de la vall prop de cursos 

d’aigua i de sòls fèrtils. És el cas de
s rutes dels barrancs. Les manifestacions artístiques 

d’aquest període les trobem en aquest barranc, ple d’abrics, en els 
quals es troben pintures d’art esquemàtic amb representacions  figures 
antropomorfes. L’abric que obsevem és un dels molts existents al llarg del 
barranc. El valor testimonial d’aquestes pi sitables actualme
l’aproximació que ens ofereixen en relació a l’espi vantpassats. Ací es poden sentir 
els aguts i prolongats “dioo” de la gralla de bec vermell, vore l’àguila cuabarrada o els soliguers, de 
vegades inclús disputant-se el territori. A partir d’aquest moment la ruta es dirigeix cap a panoràmiques 
de la Vall d’Albaida. 
 

el mirador

 

 penya Blanca, de 530 m d’altitud, és una de les cotes més elevadeLa
ca
scarpes calcàries com a autèntiques muralles naturals que servien de sistema defensiu de l’hàbitat. 
Aquesta etapa, caracteritzada per la generalització dels metalls, suposa un canvi profund respecte a le
primeres societats agrícoles que es desenvoluparen al Tabàquer. Ara, els nous nuclis passen a situa
en llocs elevats buscant un clar domini del territori. 



La seua economia continua sent cerealística, i s’introdueixen en aquest momento els abancalaments de 
terra per a conreus agrícoles. Les cabres i ovilles són els animals domèstics dominants, encara que el 

l mirador de l’Algebassó 

 502 m d’altitud, s’avança cap a Castelló, i és la 
erra més pròxima a aquest.  

cuparen el seu cim i la utilitzaren de talaia. 
 

t nord, alberga un gran nombre de xicotetes plantes 
pícoles i d’altres de climes freds, entre les quals destaquen la flor de nadal, supervivent de les èpoques 

de les g

nys. 

 
 
 

 

 

l mirador del Castellet 

 de la Barcella és el límit geogràfic entre Salem i l’Orxa. 
 seua forma cònica fa que siga fàcilment identificable des de 

ia part de la xarxa de fortificacions 

 on xafem, encara que sol ser estrany 

 

La sendera avança per l’antiga via pec
a buscar 

tant de temps que no perdura 

porc, la vaca i el bou van adquirint importància. Encara es poden apreciar algunes restes d’aquest poblat 
del II mil·lenni a.c.  
 
 

e

 
A l’orient de la penya Blanca, l’Algebassó, de

s
La seua posició, destacada com a mirador cap a la costa, va ser el motiu pel qual els homes del 

bronze, en el II mil·lenni a.c., o

el mirador del Benicadell 

 
La penya del Benicadell, en la seua vessan

ru
rans nevades i dels gels freqüents igual que la corona del rei. Les vessants de la serra van estar 

poblades de carrasques, aurons, freixes d’olor i d’altres xicotets arbres. Amb l’energia obtinguda del 
carrascar es va desenvolupar l’economia dels pobles pròxims fi ns arribar a eliminar-lo totalment. 
A principi del segle XX es realitzaren grans esforços per a la repoblació de la serra amb pins, i es van 
arribar a constituir frondoses pinades que han desaparegut arrasades per les fl ames fa uns pocs a
 

 
 
 
 
 
 
 

e

 

 castelletEl
La
qualsevol punt de la comarca. 
Aquesta singularitat geogràfica va fer que es construira en època 
islàmica una talaia que formar
de la serra del Benicadell. 
Aquesta zona on ens trobem és el territori de l’escurçó morrut i, 
per tant, hem d’estar alerta
vore’l. La seua tendència front a l’home és la fugida i no ataca a 
menys que es trobe amenaçat. Les seues poblacions estan molt 
disperses i és una espècie en vies d’extinció en l’actualitat. 
El seu paper resulta molt beneficiós, ja que les cries s’alimenten 
d’insectes i els adults de rosegadors, sobre els quals exerceix un

bon control. Entre els seus principals enemics figuren l’home, els soliguers i l’àguila marcenca.  
uària fi ns arribar al corral del Roig. 

Les vies pecuàries són els passos per on es traslladen els ramats d’uns llocs a uns altres per 
bones pastures. Aquesta per la qual caminem es va abandonar des de fa 
el seu record ni en la memòria dels més majors. Hem sabut de la seua existència per estar arreplegada 
en la cartografia oficial. 

 



 

el corral del Roig 

Les runes d’aquest corral ens parlen de la importància que tenia 
ctivita

tes 

a cisterna de Poldo 

 important activitat ramadera existent a la serra en 
ues

200 cabres i ovelles tant en la seua part Roberta com a l’aire liure. 

s troba vosté al punt més alt del ter me, a 781 m sobre el nivell del mar. 
a la vall del Serpis, amb les 

 
estan les serres que marquen les estretes valls que es succedeixen fi ns arribar a la mar. 
 

 

l’a t ramadera i agrícola en aquests paratges de la serra en èpoques 
passades. 

Al seu costat hi ha una dolina. Aquesta és una de les 
manifestacions més curioses del modelat càrstic que caracteritza aquestes 
terres. 

L’acció de l’aigua va dissolent la roca. Açò origina enfonsaments 
com el que podem observar. 

En èpoques de pluges s’ompli, i l’aigua va desapareixent a poc a p
formes d

oc. D’aquesta manera es
el relleu contribueixen a carregar l’aqüífer de la serra. 

 

 

l

 

La
èpoq  passades va motivar la construcció  
’aquestes obres hidràuliques. 
Aquesta cisterna arreplega les aigües superficials de les 
vessants i és un exemple típic de la laboriositat i l’enginy 
que caracteritzen les construccions utilitàries a la conca 
mediterrània.  
La vegetació natural continua sent la mateixa que a 
l’inici de la ruta: arbustos de la màquia mediterrània i 
xicotets matolls formen el paisatge vegetal.  
En aquest últim tram arribarem a les màximes alçades del 

iterme munic pal, i la vegetació està exposada a tots els 
vents i a una gran insolació. 
Aquestes noves circumstàncies seran les que confi 
guraran l’hàbitat d’a ri que envolg lta el corral de Poldo. 
 

l corral de Poldo 

unes de les rareses botàniques del territo

e

El corral té una capacitat per a 
Construït a mitjan segle XX, el seu funcionament com a 
corral de ramat és intermitent, alternant els períodes 
d’activitat ramadera amb el d’abandonament de l’explotació. 
Annexa al corral es troba la casa del pastor i les quadres de 
les cavalleries, transformades en una casa residencial per 
als ramaders. 
L’aljub situat, a la base de la casa, és d’una gran capacitat, i 
es va construir buidant la roca. Conserva l’aigua a una 
temperatura mitjana anual de 5º.  
A partir d’ací la ruta es dirigeix a la cota màxima del terme 
municipal, al territorio de les plantes rares i de l’àguila 
daurada.La sendera ens apropa a aquests llocs i han de ser 
vostés els qui definesquen el final de la ruta. 
 

l mirador de l’Àguila e

 

E
Ací, a part de les serres del costat nord ja descrites, ens aboquem 
poblacions de Cocentaina, Muro, Beniarrés i l’Orxa. Més lluny, apareéis Alcoi amb la Mariola. Al sud



 
 
Gran part d’aquest territori pertany al
té una envergadura de quasi 1 metre i p

r a l’home. 
tilitza els tallats per a construir diversos nius optatius, entre els quals en tria un per a criar. És una 
spècie sedentària i ocupa territoris de més de 100 Km quadrats per parella. Se la pot vore patrullar per 
s vessants de les Penyes Altes buscant les seues preses. 

ltes; davall de nosaltres, i en primer 
la, es troba la sendera que condueix a 

sta la 
 la Vall d’Albaida, des 

 a 

esta va 
arranc 

a calç constituïa en el passat un article de 
rimera necessitat. Junt a la seua utilització per a 
 fabricació de morters en la construcció i per a 
intar les parets, era un gran desinfectant comú 

dra calcària 

s dominis de la més poderosa de les àguiles, l’àguila daurada, que 
ot arribar a pesar 5 Kg. 

L’alimentació de mamífers mitjans, llebres, conills, fardatxos i carronya la fan inofensiva pe
U
e
le
 
 

el mirador de la 

Vall 

Ens trobem a la cresta de les Penyes 
A
p
la font de l’Estaca.  
La panoràmica que descobrim aba
totalitat de
d’Ontinyent a l’oest fi ns al terme 
municipal de Lloc Nou de Sant Jeroni,
l’est. La serra Grossa defi neix els límits 
de la Vall al nord. 
Tornant enrere, reprenem la senda que 
ens condueix al poliesportiu. Aqu
baixant suaument fi ns arribar al b
del Llop, i després de creuar-lo ens du a 
l’inici de la ruta del mirador de l’Àguila. 
 

 
 
 
 

el forn de la Calç 

L
p
la
p
en totes les llars del Mediterrani. 
La seua obtenció a partir de la pe
calcinada es realitzava en aquests forns. La seua 
ubicació estava defi nida per la presència de roca 
calcària i la disponibilitat de llenya per al forn. 
A partir d’aquest moment la ruta es dirigeix al 
poliesportiu. 

 


