
PUIG CAMPANA
 
La ruta que proposem anirà per la cara Nord, ja que el runar Sud és un trenca-cames tant per a pujar 
com per a baixar. De tota manera , si voleu i les cames estan fortes, podem fer-la circular. Ací teniu 
els dos perfils aproximats:
 
 
Abans de descriure la ruta, em prendré la llibertat de contar-vos que vinc indignat després d´haver 
estat per allí preparant l´eixida. Ja sabem tots que és una vergonya tot el que passa al voltant de 
Terra Mítica i el pròxim Terra Natura ─per exemple que T Natura subvencione una expedició per a 
estudiar l´estat del lleopard a l´Atlas marroquí(Quercus Octubre 2003 ) mentres fomenta un model 
insostenible de “desenvolupament” per aquella zona. El mateix fa l´ajuntament de Finestrat, amb 
uns cursets o seminaris sobre MEDI AMBIENT ─encara no territori i habitatge , però ja arribarà ─ 
vol tapar totes les llicències d´obres com Balcón de Alicante, Sierra Cortina i altres que he tingut el 
DISGUST de veure este matí.
 
Descripció:
 
On deixar els cotxes:
 
Els deixarem uns metres després de la Font del Molí, just després de passar un pontet(385m).
 Per arribar ací teniu que seguir l´indicador de “ Font del Molí” situat just abans d´un cartell de 
benvinguda a Finestrat que hi ha  a l´avinguda d´entrada.
Seguiu per este camí-carrer fins a la Font del Molí , hi ha enfront un restaurant, i poc després per un 
nou asfaltat al pontet del que parlàvem abans.
 
La Ruta:
 
Deixarem el sender que és dirigíx al cim pel runar Sud i seguirem per la pista uns 500 m.
A la dreta agafarem un sender  amb marques de PR i de GR(no sé quin) i amb sentit Nord que 
rodetja El Puig Campana fins al “Collado del Pouet “.
Durant este trajecte gaudirem de la vegetació d´ombria d´esta tardor tan humida i ja veurem on 
esmorzar.
A l´esmentat Coll hi ha un encreuament de sendes,  agafarem la que té sentit Sud.
A partir d´ací el sender ascendix en zig-zag per un runar fins al Coll que enllaça amb el runar de la 
cara Sud.
Ara la ruta es comuna amb la trenca-cames però ja queda poc, anirem cap a l´Est i en uns 600m 
estarem al cim(1406 m) on dinarem.
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