
EXCURSIÓ DE BOCAIRENT (17/2/2007)
Bocairent �  sant Crist �  Senda dels Enginyers �  Barranc dels Tarongers �  sant Antoni �  Bocairent

Punt i hora de reunió: plaça de l� Ajuntament de Bocairent, a les 9,30 h.

Durada de l� excursió: 4 h.

Dificultat de l� excursió: mitjana.

Eixim de la plaça de l� Ajuntament de Bocairent en direcció a l� ermita del sant Crist pel carreró que hi ha entre l� estanc i 
el Bar Chimo, a dos cents metres agafem a la dreta la senda que ens duu a l� antic pont de pedra i a l� inici de la pujada a 
l� ermita, en ziga-zaga. Ens uns pocs minuts arribem al cim del turó i ens trobem de cara amb l� ermita i a l� esquena la 
vista del casc urbà de Bocairent i la vall, des de Banyeres de Mariola fins la serra de la Safor a l� horitzó de llevant, i 
davant la Serra de Mariola. Atenció a l� esquerra: a una penya majestuosa podrem veure els forats que configuren el 
conjunt de coves-habitació popularment conegudes com � Covetes dels moros� .

És un moment per a fer un descans, contemplar la rústega ermita del segle XVI i recordar els temps en què hi vivia una 
congregació de monges emparedades, així com l� esdeveniment luctuós (l� assassinat de diverses d� aquelles monges a 
inicis del segle XIX) que es troba en l� origen del pelegrinatge que hi fan els bocairentins a les seues festes (recentment 
celebrades). Hom pot recrear-se també al paisatge que s� obri cap a ponent, des de la zona del Racó fins al Pla de 
Camorra, on l� any 1873 va tenir lloc una de les darreres batalles entre els carlistes i els realistes (Batalla de Camorra). 
Opcionalment hi ha la possibilitat d� agafar una senda que arranca darrere l� ermita i que planeja fins arribar a l� altra 
banda del barranc per visitar la Creu erigida en homenatge als caiguts en aquella batalla i un poc més enllà la Cova de la 
Monja, on la beata sor Pietat de la Creu pregava als temps en què vivia a Bocairent � és un lloc ple del rigorós ascetisme 
que acostuma a caracteritzar els eremites.

Després del descans agafem la pista que arranca del costat del corral mig assolat que hi ha en direcció a la caseta dels 
enginyers. En pocs minuts hi apleguem i deixem la pista per agafar-ne una altra que va cap a l� esquerra. En aquest punt 
cal anar amb compte perquè a uns tres-cents metres ens trobem de cara amb un rastre de caixes d� abelles (atenció els 
qui sou al·lèrgics). Tanmateix el més segur és que no tinguem problemes perquè a aquestes hores del matí les abelles 
encara no han començat la seua activitat a les rodalies.

Tres-cents metres més avant, poc més o menys, després d� una baixada pronunciada, la pista és creuada per la senda dels 
enginyers. L� agafem, en direcció a la dreta. S� inicia un descens tot resseguint un barranc que ens condueix en uns pocs 
minuts fins el dipòsit d� aigua del barranc dels tarongers, a la vora de la carretera que uneix Bocairent i Ontinyent, prop 
del Pou Clar.

Ens enfilem, ara, pel barranc dels tarongers, que s� obri a la nostra dreta. Seguim, primer, una pista, i en acabant, una 
senda que ens hi fa penetrar. La senda no té pèrdua. Durant una bona estona anem resseguint el barranc cap amunt, tot 
passant, ara i adés, al costat d� antigues fàbriques del tèxtil dels temps en què, a causa de l� absència de l� electricitat, els 
telers havien de ser accionats per la força de l� aigua � arqueologia industrial és això.

A una de les fàbriques farem un descans per tal de contemplar l� antiga roda de molí que accionava els telers, així com 
una font que hi ha a la vora. És el moment d� admirar el riu, en un dels moments de l� any en què més aigua duu. És 
recomanable també visitar aquest indret pel més de maig, quan la vegetació, molt abundant, envaeix tot el barranc i el 
converteix en un paratge ombrívol. Ara, en canvi, els raigs del sol inunden tots els racons.

Podem esmorzar en aquest punt, abans del llarg ascens que fa la senda que dúiem i que ens traurà, de nou a la vall, tot 
oferint-nos una altra vegada la vista de la Mariola. En aquest punt creuem una pista i baixem per una senda � gairebé són 
esglaons fets a la roca- fins agafar uns pocs metres de pista que ens duen fins l� ermita de sant Antoni.

Gairebé som a Bocairent. Sols ens resta agafar el camí asfaltat i en tres-cents metres arribem a la zona de Els corrals i la 
font d� en Ferrís � un racó deliciós. En acabant: el pont de mitja calça i la vista del casc vell del poble. Entrem al poble i 
ens dirigim a El ravalet, per dinar al restaurant Ca l� Alegre (preu: adults 20 ¬, menuts 10¬).   IMPORTANT: Cal 
confirmar la reserva abans del dijous 15 de febrer, posant-se en contacte amb Pau  (610037806 
�  calago77@hotmail.com). Especifiqueu si voleu un menú vegetarià.

Per la vesprada visita opcional a les Covetes dels moros i el Barri Medieval de Bocairent. 

  


