
 

Bienvenidos a la operación Bikini 

 

La ruta que anem a descriure transcorre per la serra de la Serrella, un dels paratges més 
espectaculars i bònics de la comunitat Valenciana. 

Ruta de dificultat Mitja-Alta, amb forts desnivells que obliguen a estar en forma i 
dosificar l’alimentació per fer front a qualsevol possible “pajara” (o pajaro depen del sexe 
de cadascú i les preferències, tema en el que no vull adentrar-me) 

La durada de la ruta entre 7’30h i 8’30h, depenent del pas que fiquem i de la llargada de 
les parades que fem. 

Distància (segons el meu amic anglés, encara que després d’aquesta excursió crec que hem 
perdut l’amistat i la comunicació, perque al acabar em va dir que un altra volta que 
vullguera anar d’excursió que no li ho diguera a ell, que tenia molt de treball per eixe dia, 
independentment del dia que fora), 20 km. 

Desnivell: 700m. Desnivell acumulat 1050. 

Atenció. Cal portar crema solar. 

Fauna. A més dels amics de la muntanya que puguerem trobar en la ruta, hi trobarem 
cabres, ovelles, corps, entre altres exemplars de més grans dimensions. 

La ruta és circular, per la qual cosa, la començarem i l’acabarem al poble de Famorca, El 
Comtat (Alacant). Els que veniu des d’Alacant, València o l’interior d’aquestes províncies 
cal agafar l’autovia en direcció a Concentaina. Des d’allí, s’agafa l’eixida cap a Benilloba 
per amb posterioritat desviar-se cap a Gorga, primer i després cap a Quatretondeta. Des 
d’aquí ja només cal seguir la carretera fins a Fageca i Famorca. 

A Famorca anirem al centre urbà i aparcarem, deixant els cotxes al costat del llavador, punt 
d’encontre inicial a les 9.00h. 

Des d’allí, començarem a pujar cap a la Mallada del Llop pràcticament en línia recta, en 
una pujada no difícil però si amb un desnivell important i continuat (45% de desnivell). 
3km més tard arribarem (1 hora aproximadament) a una antita nevera on farem la primera 
parada del nostre via crucis particular. Serà l’hora d’esmorçar mirant cap a la vall de Seta. 

Después de l’esmorçar farem un altre esforç per pujar fins al cim de la Mallada del Llop 
amb vèrtex geodèsic de tercer ordre (1361 m. sobre el nivell del mar) (1 h. des del lloc on 
hem esmorçat). Allí gaudirem d’ una meravellosa vista sobre la val de Guadalest i la serra 
d’Aitana al sud, a l’est hi tindrem la serra de Xorta i Bèrnia, més enllà el Montgó, al nord el 
Montduber i cap al nord-oest el Benicadell i a l’oest Mariola. 

Des d’aquí marxarem per la carena de la serra cap a l’oest, veient les formacions rocoses 
que l’aigua ha anat modelant en la roca (a manera de la gruta on estava el Buda 



d’Afganistan), fins arribar a un coll on començaren una baixada abrupta fins al coll de 
Fageca (60% de desnivell). 

A partir d’aquí i tenint de front el Pla de la Casa començarem una dura ascensió fins arribar 
a un cartell que ens indica l’objectiu a aconseguir (Pla de la Casa) (1h. des de la Mallada 
del Llop). Allí prendrem forces ( a poder ser sucre i hidrats de carboni) per afrontar el tallat 
escarpat que ens espera per arribar el cim. 

Es tracta d’una muralla on s’aprecia un tall al peu del qual hi ha una inestable pedrera per la 
qual haurem de pujar aprofitant un marcat sender fet per les ovelles (60%). Remontada la 
pedrera i transposta la bretxa superior accedim a una petita plataforma, depressió entre 
altures de roca d’escassa elevació, en el centre de la qual es troba el pou d’una nevera: el 
Clot de la casa, on dinarem. 

Abans de dinar, els més intrèpits podem fer un barrer esforç per arribar el cim, on hi 
trobarem restes d’una antiga torre del segle XII i el cim de Pla de la ÇCasa (1379m. sobre 
el nivell del mar). Des d’aquí gaudirem d’una vista que, si el dia és clar, arriba des 
d’Algemesí fins a Alcoi, i des de Gandia fins a Altea. El Montcabrer, Benicadell, Montgó, 
Bèrnia, Puigcampana i Aitana entre altres es distingeixen molt clarament. 

Después de dinar s’imposa la tornada però per no repetir l’itinerari el farem pel barranc del 
Moro, arribant a Fageca en aproximadament 1h i 15 minuts. Allí farem la darrera parada 
per después retornar a Famorca per una ruta paral.lela a la carretera de sols ½ h. i el final 
dels nostres serveis. 

La ruta és molt bona per anar eliminant cartutxeres i mixelins, posar el culet duret i ficar-se 
morenet/a 

Ja per rematar ens podem aproximar a Castell de Castells i allí a l’hotel, fer una cervesseta i 
els més agosarats gaudir de l’spa que hi tenen allí i dels massatges que et poden deixar, 
totalment nou. Afegeixc full informatiu de l’hotel i de l’spa amb preus i tot. 
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