
 

Per etapes 
Dénia – el Verger. En eixir de Dénia, segueix durant una estona la via verda. En la travessia 

de la Xara recorre una ruta municipal no marcada. Ací enllaça amb la ruta ciclista de la Volta 

del Montgó. De la torre de Carrals al barranc del Pont de Fusta, coincideix amb la ruta ciclista 

Camins Vells de Pego i Ondara. La resta dels camins són ben fressats i generalment 

asfaltats. Avís: tingueu compte amb el trànsit als camins rurals i en especial dels gossos 

agressius a l’entorn de la Xara. El Camí local de l’Almadrava i l’Alberca recorre algunes 

seccions de la ruta ciclista homònima. 

El Verger – Pego. Tot el primer tram des de l’AP-7 fins a la Marjal es fa per la via verda del 

Verger a Pego. Avís: cal parar atenció al pas de bicis. Creuem la ruta ciclista de l’Arròs diverses 

voltes pels camins de la Marjal. A la muntanyeta Verda, creuem l’ullal del Salinar per una ruta 

del Parc Natural; la mateixa ruta en sentit contrària ens duu a la font Salada (espina de peix). 

Avís: durant un temps caminem pel voral d’una carretera. El Camí local del castell d’Ambra 

recorre gran part del senders locals de les Fonts de Pego i de Sant Antoni. 

Pego – Benirrama. De Pego a l’Atzúvia coincidim amb el Camí de Sant Jaume. De l’Atzúvia al 

castell de Benirrama, seguim el PR-CV-58. 

Benirrama – Alpatró De la font de la Mata de Benirrama a la Carroja, recorrem íntegrament 

la ruta municipal dels 8 pobles de Gallinera. De la Carroja a Alpatró, el Camí segueix el PR-

CV-167. El Camí local a la Foradada recorre la ruta municipal homònima. 

Alpatró – Planes. Acabem la ruta dels Vuit Pobles a la font de la Mata. El Camí local al castell 

de Benissili segueix la ruta local homònima. Avís: després de la Font, travessem una senda 

veïnal fins al coll de Benissili. Per favor, passeu amb respecte. Després seguim un camí rural 

asfaltat fins al barranc de l’Infern. D’ací fins a Planes, continuem per una ruta municipal 

senyalitzada. 

Planes – Alcalà. No hi ha cap ruta oficial però passa per camins i pistes ben fressats, amb 

l’excepció de l’entorn del Condoig, on cal parar atenció a la senda. Avís: entre Margalida i 

Beniaia, travessem el camí Vell (no senyalitzat) que passa per un bancal privat. De l’alqueria de 

la Cairola a Beniaia i fins a Alcalà, seguim la ruta municipal dels Despoblats Moriscos 

(marcatge escàs). Per favor, passeu amb respecte. 

Alcalà – Ebo. Continuem la ruta dels Despoblats/PR-CV-43 fins a l’Atzubieta. A continuació no 

hi ha cap ruta oficial però és una pista ben fressada. El Camí local dels Tolls recorre la senda 

dels Tolls, ruta municipal de la vall d’Ebo. 

Ebo – Benimaurell. Recorre el PR-CV-43 fins prop de la font de Reinós i la resta es fa pel PR-

CV-147. Avís: no apte sense botes i preparació física. Amb aigua al riu o en èpoques de calor, 

cal passar per la senda de la serra de la Carrasca fins al coll de la Garga on s’agafa el PR-CV-

181. Pel que fa al Camí local al Pla de Petrarcos, segueix el PR-CV-181 fins als corrals de la 

Garga i baixa al Pla per camins. 

Benimaurell – Parcent. Continua pel PR-CV-43 durant un temps però després avança per 

variants del PR-CV-181 fins a la carretera de Fontilles. Ací travessem un recinte privat 
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hospitalari i religiós però on es toleren els visitants i senderistes. A l’entrada hi ha una barrera 

de cotxes generalment oberta però franquejable pels vianants. Passeu amb respecte. De Murla 

a Parcent, la primera part es fa per camí rural, i després per una combinació de la ruta ciclista 

dels Camps de Murla i la ruta dels Camins de la Pedra i d’Aigua. 

Parcent – Orba. De Parcent a Alcalalí coincidim amb la ruta local de Sant Joan de Mosquera. 

D’Alcalalí al Portet de Murla travessem carrers, una senda i camins rurals asfaltats on cal 

prestar atenció al trànsit. Del Portet a Orba i per l’espina de peix al Castellet segueix el SL-CV-

92 que també forma part de la ruta municipal de la natura d’Orba. 

Orba – Ondara. D’Orba al riu Girona, fem el PR-CV-368. La resta es fa per camí rural 

generalment asfaltat, coincidint puntualment amb la ruta ciclista de la Bolata, que també 

recorre el Camí local de Sagra a les Fonts del Mortit. Els Camins locals de Beniarbeig no tenen 

cap senyalització. 

Ondara – Jesús Pobre. Avís: l’eixida de Pamis al barranc es fa per un camí veïnal on cal 

passar amb respecte dels horts a l’entorn. A continuació tota l’etapa es fa per camins rurals 

asfaltats on cal prestar atenció al trànsit en especial a les cruïlles i passos a nivell. En la 

travessia de Quatre Cantons, creuem fins a tres vegades la ruta de l’Arquitectura Rural, el 

Camí de Sant Jaume i les rutes ciclistes de la Volta del Montgó i Gata de Gorgos – Jesús 

Pobre. La mateix ruta municipal també porta als Molins i a l’alqueria de Bisserot (espines de 

peix). El Camí local de la Sella recorre íntegrament el SL dels Molins de Pedreguer (en 

projecte). 

Per a un bon mapa senderista de la zona, consulta l’Editorial Piolet i el seu mapa de les Valls 

de la Marina Alta. Aquest mapa recull moltes de les rutes oficials amb que coincideix el 

Brancal. 
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