13 de gener 2006 a les 9-9.15 hores
Volta i pujada al Puig Campana
Comentaris
¡¡La ruta es llarga i a més de dur botes heu de comptar que acabarem baldats!!
La proposta és repetir el que vam fer el 13-12-2003 (està en la web, disculpeu el discurs ecologista
fa 3 anys, ara no el faria).
L´itinerari consistix en el PR-V 289 circular al Puig Campana més la pujada per la vessant nord, no
pel runar sud PR-V 14 marcat en el dibuix de més abaix. En total uns 17 km, 12km de la volta i uns
5km de pujar i baixar del cim.
L´itinerari té un desnivell acumulat d´uns 1200m, uns 600m del PR i uns altres 600 de la pujada.
On deixar els cotxes:
Els deixem uns metres després de la Font del Molí, just després de passar un pontet. Per arribar ací
heu de seguir l´indicador de Font del Molí situat just abans d´un cartell de benvinguda a Finestrat
que hi ha a l´avinguda d´entrada.
Continueu per este camí-carrer fins a la Font del Molí , hi ha enfront un restaurant, i poc després el
pontet del que parlàvem abans.
Descripció:
Comencem pel camí d asfalt en ascens (direcció N) durant uns 600m. Després agafem a la dreta el
sender del Camí de la Serra, el qual transcurria entre pinars (no sé com ha quedat després de l
´últim incendi), aquest ascendeix gradualment entre antics abancalarnents amb els seus murs de
pedra que abans estaven coberts per una vegetació autòctona de mont.
Creuem un camí per a seguir per la senda amb fort ascens i arribem al Tossal de les Nou Hores,
quedant a la nostra dreta, ací ens arriba un sender per l esquerra des de baix, continuem pel sender i
veiem alguns altres senders de menor importància que ascendeixen cap a les espectaculars parets on
tradicionalment es ve realitzant escalada, així podrem gaudir durant un bon tros de la grandiositat de
tals penya-segats amb les seues formes capritxoses que la terra ha conformat al llarg de la seua
história.
Arribem a un morro denominat El Volador, des d ací podrem gaudir d un alt, contemplant des del
S al NE la Serra d Orxeta, Cabeçó d´0r, La Carrasqueta, Els Plans, Els Castellets, La Aitana,
així com les distintes valls que discorren per la intricada geografia que conformen el paisatge.
El sender s introdueix per les vessants NO del Puig Campana on observem que la vegetació és més
exuberant, la zona té més humitat en aquests terrenys degut a la seua orientació i la climatologia del
lloc que ha contribuit a la formació de tot l entorn que ens rodeja.
Podem contemplar cap al cim dels morros rocosos del Puig Campana, la característica i quasi
perfecta fenedura anomenada, El Portell, el qual ha donat peu vàries llegendes i les quals formen
part inseparable d aquesta muntanya.
Prompte arribarem al Coll del Pouet, en aquest ampli coll podríem esmorzar.
Des d´ací agafem la senda que en ziga-zaga ens porta per un runar fins al Portell que enllaça amb el
runar de la cara Sud. Ja només ens queden uns 600m en direcció E. Podríem dinar al cim (1406m).
Després de baixar, agafem de nou el PR i prenent direcció SE arribem a La Font de la Solsida, ens
podem delectar amb esplèndides vistes de La Mediterrània, la formació capritxosa del Penyal
d Ifach, les punxegudes crestes del Bérnia, L Aixortà, peró a més en aquest pintoresc lloc i baix
els enormes penya-segats rocosos podrem contemplar les majestuoses heures que trepen per dites

verticalitats.
Continuant en direcció S, ja en descens, passem per una zona de roques on tenim el Penyó del
Lledoner a la nostra dreta i arribem a la Cova del Cremat on podrem observar la formació
d aquesta curiosa cova.
A partir d ací el descens ve amb forta pendent. Deixem un sender a l esquerra per arribar a las
ruines de La Casa de Tolo la Mallora (construcció rural que part d ella està realitzada en coves),
continuem fins a l ample paratge de Foia Cac, anibant a un camí el qual creuem.
En aquest lloc podem veure a pocs metres i a la nostra dreta en uns bancals, una peculiar
construcció realitzada amb la técnica de Pedra en Sec denominada Refugi de pedra del Tio Frare,
la qual va servir com a abric i empara de les inciemències climatològiques adverses en altres
èpoques.
Continuem entre pinar per a descendir pel sinuós sender i arribar a un camí entre xalets, agafem
aquest camí a la dreta (direcció N) per arribar al Barranc dels Puertos, on en les immediacions es
troba una zona d escalada de petita altura, apta per a iniciar-se en aquest tipus de disciplina.
Seguim pel camí en descens, a la nostra esquerra podem observar l inici de la construcció del Canal
del Barranquet, que més endavant i havent continuat pel mateix camí el creuarem per arribar per fi
als cotxes.
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