
BARRANC DE MALAFÍ
 

Durada: 5 hores -  Dificultat: baixa

Atenció: l’excursió no s’acaba en el mateix punt on comença. 
Hi haurà que disposar de cotxes (4 ó 5) que estiguen disposats 
a fer  13 Km fins a Castell de Castells, per tornar després al 
punt de partida.

Quedem a les 9h. a Tollos, el poble més petit de la província d’Alacant, sense arribar a entrar a la 
carretera que du al poble. Per arribar a Tollos, des de Cocentaina hi ha que agafar la carretera de 
Benilloba, però no hem d’arribar a Benilloba: molt abans haurem de desviar-nos per una carretera 
que ens conduirà a Millena (o Billeneta), Balones i  Benimassot. Després, ja ve Tollos. (Total, una 
mitja hora curta des de Cocentaina).

L’itinerari  que anem a fer  aquest dissabte forma part  del PR-V168, situat  entre El Comtat i  La 
Marina  Alta.  La  part  principal  del  recorregut  transcorre,  per  una  banda,  pel  famós  barranc  de 
Malafí, i per altra banda per una senda senyalitzada que ens condueix, amunt i avall fins a Castell de 
Castells.

- Barranc de Malafí: l’haurem de recórrer al peu mateixa del llit del barranc, per una petita senda 
que, de quan en quan, travessa el llit del riu (ara sec, fa no res ple d’aigua de les riuades) i de quan 
en quan, es perd per deixar que ens guiem nosaltres mateixos per dins de les pedres i les roques del 
riu. En eixir del barranc, excavat entre la serra d’Alfaro i la Vall d’Alcalà, sortirem a una pista que 
ens condueix fins al Pla de Petracos, on podrem parar per admirar les pintures rupestres pertanyents 
al macroesquemàtic i a l’art llevantí. És un lloc bo per dinar, encara que més avant també.

- Senda de Castell de Castells: una senda preciosa, que de quan en quan es fa pista, de sobte és un 
caminet o apareix una font, o hi ha un tros asfaltat. Un camí que puja, puja i que després baixa i 
baixa fins al riu altra vegada, enmig de diferents paisatges i perspectives encisadores entre la Serra 
d’Alfaro, la Serrella i la Xortà. La darrera part de la senda creua el riu Castells i ens condueix a la 



carretera, que haurem de xafar durant un Kilòmetre aproximadament abans d’arribar a Castell de 
Castells.  

 


