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Dificultat: Mitjana   Desnivell +: 587 m   Distància: 10,8 km   Temps aproximat: 3h 30’

Esta ruta recorre la muntanya de Les Creus. 
Comença en el poliesportiu municipal i seguix 
dins del casc urbà fins a arribar al mur de 
defensa. Al cap d’este tram, trobem el Calvari 
a mà esquerra. 

Des d’este punt, ens dirigim cap a la dreta, 
direcció est, seguint la vora del mur de defensa, 
fins arribar a un pont que el creua. Passem el 
pont i comencem a ascendir per una senda 
entre pins (PRCV-38). L’ascensió és prolongada 
però amb pendent suau perquè fa zig-zag.

Al final de la pinada trobem a l’esquerra un 
senyal que indica “poblat iber”. La senda passa 
vora una paret de roca, sobre la qual hi ha un 
antic poblat iber, i on encara queden restes de 
ruïnes del castell de Gebalcobra, d’època àrab.

Seguim per la senda ara amb pendent suau fins 
a aplegar a les Fontetes de Cantus. Es tracta 

d’una font que brolla de la base d’una roca, 
però en els mesos d’estiu a penes ix un filet 
d’aigua. Als voltants de la font hi ha els abrics 
de Mossén Ricard, una zona protegida, amb 
quatre cavitats que contenen gravats rupestres 
de 12.000 aC. 

A partir de la font, el pas és dificultós a causa 
de les roques despreses en una solsida. Un 
poc més avant comença a ascendir per la 
zona anomenada l’Escala. Encara que el tram 
d’ascensió és curt, té pendent fort. Tanmateix, 
en arribar dalt, el paisatge fa oblidar la forta 
pujada.

Des d’este punt es poden divisar, cap al nord, els 
arrossars, la muntanya de Cullera, la comarca 
de la Ribera Baixa, l’Albufera i, al fons, la ciutat 
de València. Un xicotet descans per a gaudir de 
la panoràmica val la pena. 

Ruta de Les Creus



La ruta segueix ara direcció oest i va ascendint 
fins a arribar a un encreuament de sendes; 
agafem la de l’esquerra, que ens portarà fins a 
la creu o mirador de l’Alt de les Creus (540 m).
Ens trobem en el lloc més alt de la ruta. És 
un verdader balcó per a albirar la comarca de 
la Valldigna, des del mar per l’est fins a les 
muntanyes del Toro a l’oest. El paisatge que 
podem observar des d’este lloc ens convida al 
descans i a la contemplació. 

La senda seguix ara un tram en descens suau i 
després el pendent es fa més pronunciat, fins a 
arribar a un encreuament de sendes. Agafem la 
de l’esquerra, que ens portarà en descens fins a 
una casa assolada, passant abans vora un antic 
forn de calç.

En este punt hi ha un encreuament de sendes; 
agafem la de l’esquerra. Uns 20 metres més 

avant, hi ha un altre encreuament de sendes; 
agafem la de la dreta, que ens portarà fins a la 
font de la Sangonera. La font de la Sangonera 
és un lloc apropiat per a proveir-nos d’aigua, 
encara que la font sol estar seca a l’estiu. En 
este espai hi ha unes quantes taules de picnic. A 
escassos metres de la font hi ha un encreuament 
de sendes; agafem la de l’esquerra. 

 A uns 50 metres hi ha un altre encreuament 
de sendes, cal agafar la de l’esquerra, seguint la 
senda arribarem a una pista forestal, agafem la 
direcció a la dreta fins a una altra bifurcació, on 
deixem la pista forestal i seguim per una senda 
en direcció sud.

Seguim la senda fins a arribar a un altre 
encreuament de sendes; agafem la de 
l’esquerra, que ens durà fins a la zona dels 
Amoladors. Comencem a baixar per la històrica 
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senda dels Amoladors que va vorejant el 
barranc fins al peu de la muntanya. Esta senda 
està feta amb marges de pedra seca i amb un 
itinerari zigzaguejant, perquè hi pogueren 
accedir animals com mules o burros, que 
s’utilitzaven antigament per a cultivar la zona o 
com a bèsties de càrrega. 

Encara que la ruta 1 seguix la senda dels 
Amoladors fins al peu de la muntanya, a 
l’esquerra es troba la bifurcació del camí dels 
Borregos, o PRV-40, que també ens portaria fins 
a Tavernes, però que comporta més dificultat. 
També un poc més avall, a la dreta, hi ha l’accés 
a la via ferrada Les Marujes.

Quan s’acaba la senda dels Amoladors, seguim 
per un camí en direcció est fins a una senda, 
que ens portarà al mur de defensa.  La ruta 
seguix vorejant el mur de defensa, fins al carrer 
Jardins. Des d’ací, pels mateixos carrers per on 
havíem accedit a la muntanya, aplegarem al 
poliesportiu municipal o punt d’eixida.



Dificultat: Moderada   Desnivell +: 693 m   Distància: 14,8 km    Temps aproximat: 4h

Seguim direcció a l’esquerra (oest) i, després 
de planar un bon tram, la senda comença 
una ascensió per un pendent fins a arribar a 
l’encreuament de sendes, on seguim cap a la 
dreta en direcció a la font de la Granata.

La senda és bastant plana i recorre l’ombria 
dels vessants de la muntanya de les Creus, on 
s’albira el Racó del Massalari, fins a aplegar a un 
altre encreuament de sendes, on seguim per la 
de la dreta.

En aquest punt, es descendix un curt tram de 
pendent pronunciat i segueix en direcció oest,  
fins arribar a una altra bifurcació. Seguim a 
l’esquerra, entre una pinada que ens portarà a 
la font de la Granata.

La font de la Granata es troba en un lloc on 
hi ha una frondosa vegetació, i podem agafar 
aigua i reposar forces, ja que allí mateix hi ha 

Ruta de La Granata
Esta ruta recorre la muntanya de les Creus. 
Comença en el poliesportiu municipal i seguix 
pel casc urbà fins a arribar al mur de defensa. 
Al final d’aquest tram trobem el Calvari a mà 
esquerra. 

Des d’aquest punt, ens dirigim cap a la dreta, 
direcció est, seguint la vora del mur de defensa, 
fins al pont que creua cap al club de tenis.

Creuem el mur de defensa i seguim pel camí de 
la dreta, amb el club de tenis a la nostra esquerra 
i horts de tarongers a la dreta, fins a arribar a 
una bifurcació. Seguim cap a l’esquerra per un 
camí que ascendeix fins al peu de la muntanya 
i des d’allí a la dreta, fins a arribar a la senda.

A uns 20 m. hi ha un encreuament de sendes; 
agafem el de l’esquerra (Senda Travessera de 
Favara) que ascendix en zig-zag enmig d’una 
pinada fins a aplegar a una bifurcació de sendes.



La ruta ens portarà al Racó de Joana, on hi ha 
una altra bifurcació, en què ens dirigim a la 
dreta.
Seguint la pista forestal farem cap al dipòsit 
d’aigua potable. Abans d’aplegar-hi, hi ha 
una senda a mà dreta que hem d’agarrar. Si 
seguírem la pista arribaríem a l’ermita de Sant 
Llorenç.
La senda seguix pujant fins a l’encreuament 
amb la Travessera de Favara, que agafarem a 
mà esquerra per a baixar al peu de la muntanya.
Des d’aquest punt seguirem pel mateix camí que 
a l’inici de la ruta fins a arribar al poliesportiu 
municipal.
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una taula de picnic. 

Aleshores la ruta seguix per una pista forestal 
fins a arribar a un camí de formigó que enllaça 
amb asfalt, que ens portarà fins a l’encreuament 
amb el camí del Massalari.

Seguim cap a la dreta per este camí fins a 
arribar a l’encreuament amb el camí del Racó 
Redó, que agafem a la nostra dreta. Este camí 
ens durà a una pista forestal, que puja fins a 
aplegar a una bifurcació, on ens dirigim per la 
pista forestal cap a l’esquerra.
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Dificultat: Moderada   Desnivell +: 399 m   Distància: 12,6 km    Temps aproximat: 3h

Esta ruta recorre la muntanya de l’Ombria, 
al sud del nostre municipi. Comença en el 
poliesportiu municipal i segueix pels carrers 
Joan d’Àustria, República de Malta i Corts 
Valencianes fins al pont que creua el riu Vaca. 
Seguim a l’esquerra i creuem el pont fins a 
una bifurcació de tres camins; seguim pel del 
mig, camí del Pont del Riu. A uns 200 metres 
passem el Badell per un altre pont i seguim 
pel camí fins a aplegar a l’encreuament amb el 
camí de l’Ombria.

En este encreuament, seguim en direcció sud, 
pel camí de la Cadira, fins a arribar al peu de la 
muntanya. Allí deixarem l’asfalt i, després d’un 
curt tram de camí de terra, agarrem la senda en 
forma de zig-zag; comença l’ascensió per la part 
esquerra del barranc de Cremades.
Segueix per una zona plana fins a arribar a 
una pista forestal; seguim la pista fins a una 

bifurcació que agafem a l’esquerra, en el camí 
hi ha la cisterna, un antic aljub per a arreplegar 
aigua. 

Seguim per la pista forestal, enmig d’una 
pinada, direcció est, fins a la senda que agafem 
a l’esquerra, i que està senyalitzada, la qual 
seguim i ens portarà al pla de Foietes. En este 
tram de la ruta es pot gaudir del paisatge que 
s’albira cap a l’est, amb el mar al fons, des de 
Cullera fins al Montgó.
Travessem el pla de Foietes, antics camps 
d’oliveres abandonats, fins a arribar a una casa, 
a la dreta de la senda, rodejada de bancals 
cultivats d’oliveres i fruiters. 
A partir d’aquest lloc, la senda comença a 
descendir en zig-zag pel barranc de Foietes fins 
al peu de la muntanya. Continuem baixant per 
un camí entre horts de tarongers fins a aplegar 
al camí de Gandia. 

Ruta de L ’Ombria
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Girarem a l’esquerra i continuarem pel camí de 
Gandia deixant a la nostra dreta un túnel que 
creua l’autovia, marxarem direcció nord fins a 
un encreuament de camins, on girem una altra 
vegada a l’esquerra, ara en direcció oest.

El camí ens durà fins a l’encreuament amb el 
camí de l’Ombria, que seguirem fins a arribar 

a l’encreuament amb els camins de la Cadira 
i del Pont del Riu, des d’on seguirem el mateix 
recorregut que a l’inici de la ruta, fins al 
poliesportiu municipal. 

Cal tindre en compte que en el tram del camí de 
l’Ombria hi ha la senyalització per a accedir a la 
cova del Bolomor o ruta 4.



Dificultat: Fàcil   Desnivell +: 270 m   Distància: 6,7 km   Temps aproximat: 1h 20’

Aquesta ruta recorre la zona de l’Ombria. 
Comença en el poliesportiu municipal isegueix 
pels carrers Joan d’Àustria, República de Malta 
i Corts Valencianes, fins al pont que creua el riu 
Vaca. 

Seguim a l’esquerra i passem el pont; arribem 
a una bifurcació de tres camins i seguim pel del 
mig, el camí del Pont del Riu. A uns 200 metres 
creuarem el Badell per un pont i continuarem 
pel camí fins a aplegar a l’encreuament amb el 
camí de l’Ombria.

En este encreuament, seguim a l’esquerra, pel 
camí de l’Ombria, seguim pel camí amb direcció 
est fins a arribar a un camí a la nostra dreta 
que està senyalitzat, i que indica la cova del 
Bolomor. Aquest camí és de terra i ens portarà 
fins al peu del barranc del Bolomor, passant 
per una caseta.

A partir d’aquest punt continuem per una 
senda que anirà ascendint fins a arribar a la 
cova del Bolomor. 

La ruta per a tornar al poliesportiu o punt d’inici 
és pel mateix camí per on hem vingut.

La Cova de Bolomor és un jaciment arqueològic 
situat a 2 km al sud-est de la població de Tavernes 
de la Valldigna, a la Comunitat Valenciana. La 
seua excavació i investigació es realitza des 
de 1989 dins del programa d’excavacions 
arqueològiques del Servei d’Investigació 
Prehistòrica del Museu de Prehistòria de 
València (Diputació de València). L’actuació 
arqueològica compta amb la corresponent 
autorització de la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat Valenciana.  

L’excavació de la cavitat ha proporcionat 
abundants materials prehistòrics: restes 

Ruta del Bolomor



lítiques, òssies, estructures de combustió, 
així com fòssils d’homínids. El jaciment 
és especialment important per l’àmplia 
cronostratigrafia que comprèn des del Plistocè 
mitjà fins inicis del Plistocè superior, és a dir, 
entre 100.000 i 350.000 anys abans del present. 
Les troballes més rellevants corresponen al 
Paleolític antic. Aquestes concerneixen a les 
restes associades al poblament humà més antic 
conegut a terres valencianes. 

La investigació ha documentat un excepcional 
i únic registre prehistòric sobre la utilització de 
fogueres al llarg de 250.000 anys, evidències 
de foc controlat que es situen entre les més 
antigues d’Europa. Una part important dels 
modes de vida d’aquests antics homínids han 

sigut descoberts per primera vegada en aquest 
jaciment amb la incorporació de conductes 
noves en la utilització dels recursos alimentaris 
i les pautes d’adquisició dels mateixos. 

La Cova del Bolomor representa un important 
lloc a la costa del Mediterrani per a descobrir 
els orígens i les característiques del poblament 
paleolític europeu, les formes de vida dels 
neandertals i d’altres homínids que els 
precediren.

Al llarg de l’any es realitzen nombroses visites 
guiades i tallers didàctics organitzats per 
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en 
col·laboració amb la Diputació de València i 
l’associació cultural Bolomor.
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Dificultat: Molt difícil  Desnivell +: 351 m  Distància: 4,1 km  Temps aproximat: 2h 30’

Aquesta ruta té lloc en la muntanya de les 
Creus. Comença en el poliesportiu municipal i 
segueix pels carrers Vergeret, Doctor Fleming, 
Major, Pujada a l’Església i Jardins fins a arribar 
al mur de defensa. Al final d’este tram hi ha el 
Calvari a mà esquerra.

Continuem a la nostra esquerra vorejant el 
mur de defensa en direcció oest fins a aplegar 
al cap. En aquest punt comença una senda 
que ens portarà a un camí de terra i a l’inici de 
la senda dels Amoladors. 

Esta senda és el PRV-38 i ascendix en zig-zag 
fins a arribar a un revolt, on comença la via 
ferrada.

*Només apta per a persones experimentades i que compten amb l’equipament adequat

En aquest lloc hi ha un pont tibetà per a creuar 
el barranc. A l’altra part del barranc cal passar 
per un tram de ferrada, i una senda que ens 
portarà als peus de la via ferrada Les Marujes, 
que està en la Penya Roja. 

Hi ha dos trams d’ascensió a la ferrada; el 
primer, de 65 m. i un altre posterior d’uns 12 
m. En aquest últim tram hi ha un llibre per a 
signar els escaladors que accedeixen a la via 
ferrada. 

Des d’aquest punt, per un sender s’accedeix 
a la senda dels Amoladors, on podem dirigir-
nos a l’esquerra per a arribar a la font de la 
Sangonera, les Creus o la font del Barber, o 
a la dreta per a baixar en direcció a Tavernes.

Via ferrada Les Marujes
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Dificultat: Fàcil   Desnivell +: 0 m   Distància: 8 km   Temps aproximat: 3h 30’

La Ruta dels Sentits s’ha creat per la inusual 
coexistència de quatre ecosistemes ben 
diferenciats en el municipi de Tavernes de la 
Valldigna. Esta ruta està dissenyada de manera 
que totes les persones puguen gaudir de les 
fascinants riqueses naturals del municipi, 
incloses les que tenen capacitats físiques o 
sensorials reduïdes. Per això, tots els cartells 
tenen les imatges en relleu i el text en Braille.

Quatre paratges, triats en un recorregut de 
14 km, per a gaudir de l’ecosistema dunar, 
de marjal, agrari i forestal amb què deixar-se 
sorprendre per la bellesa del trajecte. Una ruta 
per a abraçar la natura en un viatge sensorial i 
per a comprovar el poder de l’aigua, present de 
manera vital en esta ruta.

Iniciem el recorregut descobrint l’ecosistema 
dunar, situat en la zona nord del nucli urbà de 
la platja de Tavernes, en la platja accessible de 

la Goleta. Des d’ací iniciarem la ruta caminant 
pel passeig de la Goleta, el carrer de Blasco 
Ibáñez i l’avinguda de la Marina fins a arribar 
al camí del Mar (entrada principal a la platja de 
Tavernes, carretera CV-6031). Prenem el carril 
bici en direcció oest i a pocs metres trobem la 
torre de guaita La Vall. 

La torre de guaita de Tavernes de la Valldigna 
fou erigida l’any 1575 per encàrrec del rei 
Felip II al virrei de València, Vespasià Gonzaga 
i Colonna, amb l’objectiu de defendre els 
habitants dels continus atacs de pirates i 
corsaris turcs i barbarescos que desembarcaven 
en les costes de l’est peninsular, arrasaven 
cultius i saquejaven pobles. Formava part d’un 
sistema de vigilància de les costes que permetia 
avisar ràpidament d’un atac. Com a mecanisme 
de comunicació utilitzaven fogueres de nit i 
cortines de fum durant el dia.

Ruta dels Sentits



Actualment està declarada Bé d’Interés Cultural 
(BIC) en la categoria de Monument. Està 
situada en una zona d’oci, amb espais per a fer 
torrades i menjar, així com una gran zona verda 
que inclou un estany. També hi ha un centre de 
recepció de visitants i d’acollida turística.

Acabada la visita a la torre, tornem al carril bici 
i seguim el recorregut de la carretera CV-6031 i 
la CV-603 en direcció oest fins a aplegar a l’àrea 
de descans dels ullals. En este lloc podrem 
descobrir l’ecosistema de marjal. És una 
zona humida vinculada a un brollador d’aigua 
subterrània, envoltada per cultius de cítrics. 
Constitueix un refugi per a diverses espècies 
d’aus palustres (fotja i gallineta comuna) i 
ànecs, a més de garses. En esta àrea de descans 
podrem trobar també la interpretació de 
l’ecosistema agrari. Per això s’ha creat un hort 
històric de tarongers.

Una vegada fet el recorregut i la interpretació 
dels dos ecosistemes, seguim la nostra ruta 
en direcció oest cap al nucli urbà de Tavernes 
pel camí del Portitxol, travessant la N-332 
i l’autopista AP-7, per dos passos inferiors i 
deixant la zona industrial al sud. Seguim la ruta 

pel camí de la Dula fins a arribar a la ciutat. 

Caminem per la urbanització dels Sequers fins 
al carrer Marjaletes i ens dirigim en direcció sud 
fins a aplegar al riu Vaca. Continuem vorejant 
el riu per l’avinguda de les Corts Valencianes en 
direcció oest fins a arribar al carrer del Matadero, 
creuem el riu pel pont i ens dirigim passejant 
entre tarongers pel camí del Clot cap al paratge 
del Clot de la Font, situat a 2km del poble.

El Clot de la Font és un brollador natural d’on 
naix l’afluent del riu Vaca: el Badell, en la falda 
de la muntanya de l’Ombria. Es tenen notícies 
de l’existència d’un taller d’indústria lítica que 
el relacionarien amb els jaciments paleolítics i 
neolítics del barranc del Bolomor. Ací podrem 
trobar la interpretació de l’ecosistema forestal 
amb què acabem la ruta.

El Clot de la Font està adequat amb taules i 
cadires de pedra, torradors, bancs de fusta i una 
font d’aigua potable. Tota esta infraestructura 
fa que puguem gaudir molt còmodament de tot 
un dia en contacte amb la natura.
També és típic en el Clot de la Font la celebració 
d’un porrat el segon dimecres de juliol.
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