
SERRA GROSSA

La ruta que proposem transcorre pel sud de la Serra Grossa. Habitualment, quan  
sentim parlar d´esta serra sempre pensem en Xàtiva, però creem que al sud és troba la 
part més interessant per estar molt menys humanitzada i perquè ací tenim el punt més 
alt ( Alt de la Creu 903 m). La ruta transcorre pels termes d´Ontinyent, Vallada, 
Moixent i Fontanars dels Alforins.

La ruta és llarga, uns 25 km, però els desnivells acumulats tan sols arriben a 825m. Es 
podria reduir a canvi de no coneixer l´Alt de la Creu, la senda dels Algepsers i el que 
és més important perdre algunes vistes. Tot i que, segons les circumstàncies, podríem 
           retallar-la en uns 3km, renunciant a l´Alt, i utilitzar l´antic camí Ontinyent-
Vallada( actualment GR-7). A més és circular i  aproximadament un 38% del 
recorregut és sender i la resta pista. Respecte a la duració: la vaig fer de 8.30 a 14.45

Pujarem per l´assagador del Pla(GR 7) fins al km 2 on hi ha un encreuament -durant 
el fort desnivell inicial caldrà girar i mirar altres serres ja conegudes. Continuarem 
per la dreta ( hem deixat el GR i seguim la ruta 1 de la Vall d´Alba, senyalització 
blava) fins l´Alt de la Creu on esmorzarem. Després, baixarem per la senda dels 
Algepsers fins les mines(km 10). Seguirem per darrere del Picaio i pujarem -val la 
pena- a la  Penya(ante-       nes) on gaudirem de les vistes, entre altres, de la vall que 
forma el riu Cànyoles. A continuació, baixarem, atallant tot el que puguem,per una 
pista fins la presa del Bosquet (any 1770) on dinarem (km 16). Amb la panxa plena 
pujarem amb calma per l´antic camí Moixent-Ontinyent fins l´Alt de les Mentides 
(km 22) i  d´ací per un barranc tornarem als cotxes.

 

 

Quedarem a les 9-9.15 a la CV 660 sentit Ontinyent-Fontanars poc després del km 20 
(uns 7 km des d´Ontinyent). Veureu a la dreta uns pins i un indicador de la casa El 
Port, i a l´esquerra unes palmeres a l´entrada de la finca Alianda. 

Si veniu pel port de Bocairent, només s´acabe, gireu 3/4 la primera  � casi estic segur- 
rotonda i preneu la direcció: Font de La Figuera i Ontinyent(CV 660) .Després 
creuareu un pont blanc i en altra rotonda tornareu a veure l´indicador Font de la 
Figuera Fontanars CV 660.  MOVIL    655385377

LA RUTA REQUEREIX ESTAR EN BONA FORMA, PORTAR CALÇAT 



ADEQUAT I PROU AIGUA . 
  


