
EXCURSIO FONT ROJA

Pic del Menejador. Pla de Gal.lers. Font del Rosinyol.

És en la fèrtil i singular ombria, que tanca pel sud l’horitzó i les vistes de 
la foia alcoiana, on la muntanya, amagada sota la verda pell del boscatge,  
desplega tota la seua fascinant bellesa… 

  

 

  

La propera  excursió  del  grup,  el  dia  18 de Novembre de 2006,  està pensada per  fer  un 
recorregut típicament tardorenc pel Carrascar de la Font Roja. És una excursió de dificultat 
mitjana-baixa i que pot adaptar-se a diferents ritmes, perquè hi ha dues opcions en la segona 
part del recorregut. 

  

Vos passe un  esquema aproximat del que farem: 

  

•         8,30-  9,00  h.:  Quedem  als  aparcaments  del  Poliesportiu  municipal  d’Alcoi,  per 
repartir-se en els cotxes. 

  

•         9,00 h.: Eixida amb cotxes des del poliesportiu fins l’àrea d’aparcaments del santuari 
de la Font Roja. 

  

•         9,30 h.: Comencem a caminar. Primer hem de dirigir-nos cap a la zona recreativa o dels 



paellers, situada a uns 1050 m. d’altitud,  des d’on arranca una pista forestal molt fàcil i 
còmoda de recórrer que transcorre pel carrascar i des d’on podrem fer una parada a la 
Cova Gelada, només començar el recorregut. A uns 250m. trobarem el Pla de la Mina i a 
l’esquerra la indicació per pujar per dins del carrascar fins el Menejador. Aquesta senda, 
que ja no camí, té una dificultat mitjana, perquè és molt empinada, però l’ascensió val la 
pena:  trobarem  aus  (porteu  els  prismàtics),  moltes  plantes  típiques  del  carrascar  i 
estarem envoltats d’un bell ambient tardorenc mediterrani. 

  

Hi  ha  miracles  estiuencs  com  la  frescor  de  la  boscúria  un  capvespre 
d’agost, i n’hi ha altres de tardor, quan la primera pluja revifa el bosc, o 
quan el roig encén les fulles dels aurons i les moixeres 

  

•         12,00 h. Segurament amb unes 2 h. o abans estarem dalt del Menejador, a 1356m. 
d’altitud des d’on podrem divisar panoràmiques de l’Alcoià. 

  

Perquè el Menejador és més que un cim, una replana; una menuda meseta 
que – tot i la petita ringlera que la delimita pel nord-  s’eleva tímidament 
sobre la roma silueta del cordal de la serra i que, a més a més, es troba  
impròpiament coberta pel bosc. Un carrascar obert, rabassut i esclarissat 
(pels efectes del vent, l’exposició i l’altitud), però carrascar al cap i a la 
fi, que cobreix els pedregalosos replanells cimalers  de la serra, donant-los 
un aspecte que contrasta amb els paisatges descarnats i minerals que solem 
esperar  dels  nostres  cims  més  senyers….  Cap  millor  mirador  que  el 
Menejador per  gaudir,  no solament  del  seguit  de  tossals  que s’eleven, 
discretament sobre l’aplanat perfil culminant de la serra…, sinó també de  
l’exhuberant vegetació que entapissa el vertiginós vessant septentrional de 
la  muntanya  i  que,  sobre  tot  quan  la  tardor  esguita  de  color  l’abans  
immutable verdor del bosc, representa un espectacle màgic i sublim. 

  

La baixada la farem per la pista forestal, passant primer pel corral dels Porcs i de seguida per 
la Cava Coloma (amb una fondària de 16,60m.) Uns 350 m. més avall veurem el mas de Tetuan, 
molt assolat, però envoltat encara de l’encís de l’entorn,   i baixant uns 600 m. per la pista 
podrem parar al mirador de Pilatos. Després seguirem caminant uns 400 m. més fins arribar al 
Pla dels Gal·lers. En aquest punt, depenent de l’hora, de les ganes i d’altres circumstàncies, 
podrem triar dues opcions: 

  

1.- Seguir baixant per la pista (a 500 m. ja es troba el Pla de la Mina i a 250m. més 
estarem a  la  zona  recreativa  de  la  Font  Roja)  i  esperar  la  resta  d’excursionistes 
tranquil·lament al bar. També us podeu acostar al barranc de l’infern: 

  

L’arribada al Barranc del mirador… ofereix al caminant un paisatge selvàtic, 
herbós  i  humit  que  es  reproduirà  més  avant…  al  barranc  de  l’Infern, 
esquerp i rocallós. Pins, carrasques, freixes, aurons, marfulls, lligaboscs i  



moltes  altres  mates,  formen,  en  aquests  recers,  un  embull  ombrívol  i 
embardissat que ofereix protecció i aliment a una munió de petits ocells… 

  

2.- Agafar una senda preciosa que baixa molt empinada enmig del bosc i que arriba fins 
a la Font del Rossinyol. Aquesta senda es pot recórrer aproximadament en una hora. Hi 
ha que tenir en compte que després hem de tornar a remuntar   (uns 20 minuts) fins 
arribar on estan els cotxes i els excursionistes que hagen optat per l’opció 1. 

  

&  i al mig d’un revolt pronunciat, apareix la menuda fonteta del Rossinyol:  
una  deu  abundant  des  de  fa  només  uns  anys,  situada  en  el  que  
probablement  constitueix  un  dels  racons  més  fresquívols  i  delitosos  del  
carrascal…. 

  

 

•         14,30h. Ens reunim als aparcaments del santuari, agafem els cotxes i baixem fins a la 
Safranera a dinar. 

  



 

  

  

  

IMPORTANT: Aviseu abans del dilluns dia 13 si veniu, perquè hi ha 
que encomanar el dinar i si som més de 15 persones hem de donar 
avís al parc de la nostra presència i de la ruta que farem. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tots els textos són extrets de:  Josep R. Nebot,  Mariola i la Font Roja: caminades amb Alcoi de 
fons, ed. Tàndem, 2003 

   


