
SERRA DEL BENICADELL  - SENDA DE LA CARENA   

16-12-2006 

Quedarem a les 9.15 . 

Poc després d´iniciar la baixada del port d´Albaida (venint d´Alcoi), hi ha un camí al costat d´un 

barranquet que du al camp de tir. A l ´entrada del camí hi ha lloc per a deixar els cotxes. 

Descripció del recorregut 

Des  dels  cotxes  es  veu  la  senda  que  al  principi  segueix  el  Barranc  de  Fontanars.  A 1,5  km 

aproximadament trobem la font que dóna nom al barranc, per ací creuarem per a canviar de vessant. 

El sender s´enfila cap a l´est i comença a pujar sense parar fins a arribar a la primera cava de l

´itinerari, a 2 km després de la font. Serà el moment de fer una parada per  vore el pou de neu i 

mentjar-se l´entrepà. 

Poc després de reprendre el camí passarem una línia d´alta tensió, en aquest punt  el sender opta 

clarament per l´ombria de la serra. Els 2,5 km següents són dels més interessants, primer per la 

vegetació i les vistes de la vall d´Albaida, i després quan s´enlaira, per les vistes al Comtat i sobretot 

per la segona cava que visitarem, la cava de l´Heura. Després de visitar la nevera , el sender baixa a 

un coll on agafarem forçes per a fer l´ascensió al cim. 

El  cim,  amb  unes  vistes  immillorables,  serà  un  excel.lent  lloc  on  dinar  i  posar  a  prova  els  

coneiximents de geografia. 

Tornarem al coll i continuarem baixant per la senda que ens portarà a un camí forestal que seguirem 

direcció oest . 

A 4,5 km arribarem a la Font Freda i poc més avant agafarem un camí a l´esquerra  que en 1,5 km 

ens conduirà, passant pel Corral de Diego, altra vegada a la Font de Fontanars i d´ací als cotxes. 

Dades: 

Distància:  15 km 

Desnivell: 570m - 1.104m        tel  655385377  David 

Temps: 5 h 




