
Ruta de les fonts de l’Orxa 
 
 
Recorregut: 15 quilòmetres 
Nivell de dificultat: senzilla 
Hora eixida: 9:15 h  
Lloc eixida: Parc de l´entrada de l’Orxa 
 
 
Iniciarem la ruta cap a les 9:15 h. Ja 
comença a fer calor i serà interessant eixir 
prompte per poder fer la ruta amb 
tranquilitat. 
 
Aquest recorregut passa per part del PRV 
207. Podeu trobar informació adicional 
sobre l’Orxa en www.dip-alicante.es/lorcha 
 
 
Nosaltres farem el recorregut a l’inversa 
com normalment es descriu. Eixirem per la 
carretera direcció Beniarrés per anar cap al 
Castell de Perputxent. Són molt boniques 
les diferents vistes. Com que el portarem a 
l’esquena durant la primera part del 
recorregut val al pena girar-se per veure 
com domina la vall.  
 
 
Prenem l’antic traçat del ferrocarril Alcoi-
Gandia seguint el recorregut del riu Serpis 
cap a Vilallonga. Prompte va tancant-se 
aquest pas estret. Passem el túnel nº IV 
per a més endavant trobar-nos 
l’impressionat assut que abastia l’aigua a la 
coneguda com “Fàbrica de la Llum” que 
més endavant veurem quan ja portem uns 
cinc quilòmetres. 
 
Continuarem per la via fins trobar-nos Casa 
Josefa i el següent túnel, xixotet, on podrem 
veure altre assut no tan gran com l’anterior.  
 
Des d’ací s’inicia la pujada cap a la Safor. 
Prendrem aquesta senda perquè ací ens 
trobem amb el salt, una cascada molt bonica al 
fons del barranc que arreplega les aigues de la 
font de la Mata per on més tard passarem. 
Podem arribar als peus de la cascada i 
esmorzar. 



 
Continuem cap a la part superior i pel costat de la 
casa que domina aquest barranc ens dirigim a 
veure la Font de la Mata, la primera de les nostres 
fonts. 
 
Per ací una senda ens portarà en un quilòmetre 
fins la pista de baixada a la segona de les fonts, la 
Font Cerquera. No baixarem a veure-la però 
recordeu que hi ha un refugi de muntanya i una 
pinada molt bonica. 
 
Ara la putjada per la pista és un poquet pesada 
però són quatre cents metres. Recuperem la pista 
del camí de la Bassa, ara recentment esfaltada.  
 
Prenem direcció l’Orxa per agafar en mig 
quilòmetre el creuament cap a la tercera de 
les fonts, la Font dels Ólbits. Des d’ací 
sabeu que es pot fer la putjada al circ de la 
Safor. Nosaltres ens dirigirem cap a l’última 
de les fonts, la Font dels Bassiets per una 
bonica senda. En aquesta última font està 
previst que dinem. També podrem entrar i 
veure, després del dinar, la gruta o coveta 
del gall, així que porteu-vos un bona 
llenterna. 
 
Ens quedaran menys de tres quilòmetres per tornar a l’Orxa per una senda que 
ens passa pel costat de la Cova del Gori-Gori. 
 
 
Molt bé allí us espere a tots. No falleu perquè la ruta ho mereix i que ningú 
prenga por perquè és molt senzilleta. I com s’haureu adonat no he contat cap 
història. Les reserve per aquest meravellosos moments que passarem.  
 
 
Ja si algú s’anima i vol quedar-se, diumenge podem fer la putjada a la Safor i 
baixar per la finestra, fer une ruteta amb bicicleta  o l’excursioneta al castell. Hi 
ha un albergue i una casa rural. Si voleu més informació m’ho digueu. 
 
El meu telèfon per si algú es perd, se’n adorm i arriba tard, etc és  655 88 42 46 
 
 

Lluís 
 


