
DISSABTE 21 DE gener DEL 2006 Bocairent-Ontinyent-Bocairent 

PUNT DE TROBADA : Placa Ajuntament Bocairent
HORA: 9 h.
Dificultat: Poca, anem sempre per senda, i el recorregut no es llarg. 

Recomanacions: 

• Anar proveits d'aigua encara que es pot reposar a mitat del cami en la font dels tarongers 

• Botes lleugeres de muntanya i calceti apropiat( que despres es fan llagues) 

EL RECORREGUT 

Eixint de Bocairent buscarem el Barranc dels Tarongers deixant a la nostra dreta la serra Masarra i 
separant-nos del cami vell Ontinyent-Bocairent (PRV 122) que ja vam fer en una altra excursio. Sentirem 

l'aigua en alguns trams del barranc per on circula un xicotet llit, este curs d'aigua dona vida al Barranc 
dels Tarongers i mes avant confluix per a formar el Pou Clar. 

El paisatge es agrest excepte el xicotet bosc de ribera amb xops ara sense fulles. Trobem alguns molins en
molt mal estat que recorden l'inici de la industria textil d'Ontinyent i Bocairent. El mes espectacular 

conservava fins fa poc una roda hidraulica de les de llavors. El moli Patiras, esta sent convertit en hotel 
rural, a pesar de l'oposicio dels ecologistes. Passem per unes parets molt frequentades pels escaladors i 

arribem al Deposite de l'Aigua d'Ontinyent i la font dels tarongers, alli esmorzarem. 

Des d'alli segons anem de temps ens$ acostarem al Pou Clar, paratge emblematic d'Ontinyent, uns
naixements d'aigua fresquissima on ve a banyar-se en temporada gent de quasi tota la provincia. Tornem a 

la font dels tarongers i per la senda d'enginyers, que ja seguim en sentit contrari en l'excursio de la 
Covalta, pugem cap al Pla de Quincallar. 

Des de l'alt podem veure el Benicadell i la Covalta, el Moncabrer i Mariola, Ontinyent i uns quants
pobles de la Vall d'Albaida. Aci el que era senda s'ha convertit en el 2005 en un ample cami i estan 
instal·lant una linia d'alta tensio,amb tot sera quasi l'ultima oportunitat de veure-ho abans de l'arribada 
dels maleits molins. En el cami cap a l'ermita ens acostem a veure el monument erigit en 1912 sobre la 
tomba dels soldats
carlins morts en la Batalla de Camorra el 22 de desembre de 1873. 

Batalla Camorra 

Any 1873,
11 de febrer. Abdica Amadeo de Savoia i es proclama la 1a Republica. Valencia es proclama carlista 

independent 

20 de desembre. A poqueta nit arriba el Comandant General Carlista del Regne de Valancia Josep Santas i
Murgui, natural de Lliria amb 5.000 infants i 500 genets i van romandre fins l'una de la vesprada del dia 
21, hora en qua la guaita -apostat damunt del campanar- avisa que una formacia de tropa venia pel Cami 
Reial De Valencia. 

Els Carlistes van abandonar la poblacia pel Cami Reial de Castella. Quant a les tres i quart de las vesprada 
acabaven d'eixir les tropes del Comandant Santas, entraven les del Brigadier Valeriano Weyler, compostes
per 2.800 homes, 100 cavalls i 4 canons. 

A les quatre i quart es va entaular un combat des del Pinar del Raca de Micalas fins la casa del Jaquero 
que va haver de ser suspas en arribar la nit, retirant-se Weyler a Bocairent i Santes a l'Alt de la Creu. 



22 de desembre. Donat que els carlistes continuaven en l'Alt de la Creu, Weyler va decidir atacar per la 
part del Santuari del Sant Crist. 

Des del campanar Weyler va poder veure la baralla que va comenaar a les 10 del mati i va acabar a les dotze amb 
l'avantatge d'aquest. 

Els morts van ser soterrats en el pinar del Raca, en el Cementiri Parroquial i en les proximitats del 
Santuari del Sant Crist. 

Des de l'ermita del Crist abaixem al poble i en la placa de l'Ajuntament casa Ximo ens espera la cervesa fresqueta,

una picaeta i gaspatxos o bajoca farcida.

A la vesprada a Bocairent podem Visitar la Cava Nova i els covetes dels moros , tambe es molt interessant la placa
de bous i el passeig pel poble. 


