
MONTGÓ (22-1-05)

   La ruta consistix primer en una ascenssió per la cara nord-est des de Les Planes seguida per una 
travessia per dalt de la serra, després baixada a la cova de l´Aigua pel Racó del Bou, i finalment, 
tornada per la vessant Nord per senda fins al camí de la Colònia i Les Planes.

   Quedarem a les 9 a l´entrada del camí que va al camp de tir de Les Planes. És a dir, venint d
´Alacant haureu d´agafar la carretera Xàbia–Dènia(per les Planes), passareu l´encreuament que va 
al cap de Sant Antoni i poc després a l´esquerra trobareu el camí del camp de tir. Procuraré arribar 
jo primer.

 

Descripció
   La primera part és la més dura però molt gratificant. Durant 1h i 45’ per una ziga-zaga pujarem al 
cim del Montgó, 764 m, on està la primera de les Creuetes, la de Xàbia −ja decidirem on esmorzar.

   Després de gaudir de les vistes −amb un poquet de sort veurem Ibiza− continuarem per dalt de la 
serra durant 1h i 45’. A la meitat d´esta part ens desviarem a la dreta per a asomar-nos a Dènia des 
de la seua Creueta(des d´ací també es pot baixar −més bé rodar pel runar− al camí de la Colònia). 
També ens  asomarem a la vessant sud (la cara roja) on abans hi havia àguiles de panxa blanca.

   Al final d´este tram agafarem un desviament a la dreta que baixa cap al Racó del Bou. Si voleu, 
abans d´això continuarem un poquet més avant per visitar un despoblat ibèric i la cara sud-oest des 
d´on puja el barranc de l´Heura( altra pujada al Montgó des de Jesús Pobre).

   Pel Racó del Bou arribarem a la cova de l´Aigua en uns 30’. Ací, a més de visitar la cova i les 
inscripcions romanes podrém dinar.

   Després, en lloc de baixar directament al camí de la Colònia, continuarem per la dreta per una 
senda molt bonica, a vegades just baix dels penya-segats, que ens durà  al final del camí de La 
Colònia en 1 h aproximadament. Durant este tram, a banda de fixar-nos en la vegetació d´ombria i d
´entrar amb llanterna a una coveta, és fàcil que vegem una parella de falcons peregrins que estan 
criant.

Ja en el camí de la Colònia, tan sols ens quedaran uns 30’ fins als cotxes. Primer creuarem un 
barranc on està la cova del Camell i després enllaçarem amb la senda per la qual hem pujat al cim 
este matí.

Distància: 16 km   Temps: 5,5 h   Dificultat: mitjana(compte, no rellisqueu!)
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