
ATZENETA
20 de gener de 2019
Inici: 8:30 h des de l’Ajuntament

www.femecv.com
     Amics del Benicadell

XX DIA del SENDERISTA de la COMUNITAT VALENCIANA
Iniciem la ruta des de l’Ajuntament a les 8:30 h. A partir de les 7:30 h. ja es-
tarem preparats per a que anem arreplegant el vostre dorsal.
El preu és de 5€ per als federats/ades. Inclou samarreta tècnica, desdejuni 
de benvinguda i aperitiu al finalitzar la ruta. Tanmateix, en acabar la marxa, 
es farà el lliurament dels trofeus commemoratius a tos els clubs participants. 
L’Ajuntament ofereix, a l’alberg municipal, 65 places per a tos aquells que 
vulguen pernoctar la nit d’abans.

Quan acabeu la marxa teniu l’opció d’utilitzar les dutxes del poliesportiu.

Organitzen:

Patrocinen:

FEMECV

Col·labora:

Ajuntament 
d’Atzeneta d’Albaida

Inscripcions en:
www.femecv.com
Alberg i Ajuntament d’Atzeneta
www.atzenetadalbaida.com
Tel. 96 235 91 61
Disseny i impressió: Imprenta Simó, S.L.

Per a més informació:
     Amics del Benicadell
     amicsdelbenicadell@hotmail.es
     600 266 815 - 699 467 885

Perfil de la ruta
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Començarem la ruta da-
vant de l’ajuntament d’Atzene-
ta, des d’on ens dirigirem cap 
a la séquia, d’́ origen àrab que 
ha regat durant segles i rega 
les hortes del nostre poble, d’El 
Palomar i d’Albaida. Amb açò ar-
ribarem fins a l’ermita del Crist 
de la Fe.

Una vegada passem el po-
ble agafarem una senda fins 
arribar a les dues neveres més 
pròximes a la població, neveres 
d’Atzeneta i de la Solana; conti-

nuant aquesta senda es trobarem amb 
la pista forestal que ens portarà a la 
Font Freda. Abans d’arribar a la Font 
gaudirem d’unes vistes de la nostra 
Vall d’Albaida amb la Serra Grossa al 
fons, el Pantà de Bellùs als peus d’ella i 
tot el pla que dibuixen els ruis Clariano 
i Albaida. També tindrem l’oportunitat 

de veure el pic del Benica-
dell, cim emblemàtic de 
tots els valldalbaidins.

En acabar d’esmorzar 
anirem fins al Corral de 
Diego i la seua nevera amb 
8 m de diàmetre i 7 m de 

profunditat, punt on comença la senda que 
baixa a Fontanars d’Albaida, d’allí puja per 
les Neveres de Carcaixent fins a l’Alt del 
Benicadell (1104m). Des del Corral de Diego 
començarem la baixada per a tornar al 
punt d’eixida.

Passarem pel Colomer i la partida del 
Pla en Roda, des d’on segui-
rem per una senda que ens 
farà gaudir d’unes vistes de les 
muntanyes alacantines com 
el pic del Montcabrer (1390m); 
més a prop tenim la Covalta 
(821m), on en la vessant que 
dona a la província d’Alacant es 
troben les restes d’un po-
blat Iber del s. VI a. C. 

Abans d’arribar al po-
ble, agafant de nou la pista 
forestal, passarem pel Bar-
ranc Fondo; a la mateixa 
entrada del poble trobarem 
l’Alberg municipal, de re-
cent construcció preparat 
per acollir fins a 65 persones, to-
talment equipat i en plena natura. 

Per fi entrem en Atzeneta, 
travessem el parc 9 d’Octubre 
i seguim fins arribar de nou a 
les portes de l’Ajuntament, on 
finalitzem la ruta que esperem 
hageu gaudit.

Descripció
de la Ruta


