
1.-Llocnou de Sant Jeroni (GPS-
38.0000ºN-0.0000ºO-h150m) Punt de 
Trobada a la plaça, entre l’església i 

l’ajuntament 
agafarem el 
carrer en 
direcció a la 

muntanya, 
als 140m 
trobarem la 

primera 
bifurcació 

del camí, 
agafarem la direcció de la dreta, trobarem 
pujades suaus i baixades pronunciades, 
(en direcció recta trobarem el contrari), als 
700m passarem pel mirador del dipòsit on 
trobarem una esplèndida vista de la vall, 
seguirem pel camí asfaltat passant pel 
costat d’una granja i als 1700m trobarem 
un garrofer centenari i la segona estació 
0h20’ 

 
2.-El Garroferar (GPS 38.0000ºN 
0.0000ºO h180m) als 100m d’aquest tram 

comença el 
camí de 
terra i a 
partir d’ara 
canvia el 

paisatge 
que ens 
introduirà al 

bosc 
mediterrani, als 300m a l’esquerra 
trobarem una variant que ens porta a la 
font de la granja, als 200m més tard hi ha 
un refugi anomenat cova l’orenga, 200m 
mes avant si mirem al 
barranc vorem una 
arcada construïda per 
a (), i si mirem dalt del 
barranc vorem la 
sèquia mora una 

construcció antiga amb l’objectiu de portar 
aigua la zona de la Granja on s’ubicava 
l’antic poblat de Benamira, seguim durant 
100m i aplegarem a la 3ª estació.0h30’ 

 
3.-Creuament de la cantera (GPS-
38.0000ºN-0.0000ºO-h230m) en aquest 
punt trobarem la variant 3a que ens dona 
l’opció d’acurtar la PR a la meitat, la 

variant 3b 
que ens 
portarà a la 
font cavada 
de baix i 
desprès a la  
font cavada 
de dalt, la 
variant 3c 

que ens aventura a la falda del Tossal, 
seguint el traçat del PR començarem a 
agafar altura a mateix temps trobarem una 
cantera abandonada, als 350m podrem 
veure que al llit del barranc naix la font de 
la Fita, 100m després trobarem un barranc 
que seguint-lo ens portarà a la cova dels 
coloms, als 750m més tard s’encontra la 
variant 3d l’entrada a la senda que ens 
porta al cim del Tossal, 100m més i 
aplegarem a la 4ª estació.1h00’ 

 

4.-Terme de Terrateig (GPS-38.0000ºN-
0.0000ºO-h370m) seguirem el camí 
forestal en pendent, gaudint de la típica 
vegetació mediterrània fins a la 5ª estació 
1h45’. 

 
5.-Terme de Vilallonga (GPS-38.0000ºN-
0.0000ºO-h535m) Enllaç PR-V333, en 
aquest punt 
deixarem la 
pista forestal 
i agafarem 
una menuda 
senda que 
ens porta per 
la lloma de la 
serra, 
notarem un 
canvi radical en la pèrdua de vegetació, 
amb una vista impressionant dels rius 
Serpis i Vernissa, de les cimes de la Safor 
(1012m), Monduver (841m) i Benicadell 
(1104m). Als 600m apleguem a la 6ª 
estació, meitat del recorregut 2h10’. 

 
6.-Penya dels Forcalls (GPS-38.0000ºN-

0.0000ºO-h600m) en aquest punt haurem 
de decidir si agafem la variant que ens du 
a la font i al cim de la Cuta. Seguint la PR 
ens tornarem a trobar amb la vegetació de 
l’ombria, als 480m trobarem una bifurcació 
que ens portaria a la mallada de Torís, 
seguint per la senda a uns 1000m 
arribarem a punt on comença una senda 
que ens portaria a la font de la Palput, 

seguint la PR  1000m més tard arribarem a 
la 7ª estació 3h10’. 

 
7.-Creuament del Ranxo (GPS-
38.0000ºN-0.0000ºO-h250m) arribem una 
casa de pedra 
i fusta que ens 
pot servir com 
a refugi, 
seguint la 
pista forestal 
de la dreta 
ens porta per 
un camí amb 
una pujada suau que als 800m trobarem la 
font del frare i una area de descans, uns 
600m arribarem a 8ª estació 3h40’. 

 
8.-Terme de Castellonet (GPS-
38.0000ºN-0.0000ºO-h360m) Enllaç PR-
V343, seguint recte trobaríem la font Nova 
als 200m, però la senda que hem d’agafar 
la trobarem a l’esquerra que ens portarà al 
bancal de la creu, als 500m arribarem al 
balconet on trobarem una de les millors 

vistes del 
recorregut, 

seguim per 
la senda 
entre els 
pins durant 
uns 300m 
fins arribar 
a la senda 

que ens baixarà per la falda de la 
muntanya amb una pendent pronunciada, i 
després de baixar un camí de formigó 
arribarem a la 9ª estació 4h25’. 

 
9.-Camí de la Granja (GPS-38.0000ºN-
0.0000ºO-h240m) 
a l’esquerra pujant 
el camí arribem a 
la font de la Granja 
i al antic 
assentament de 
Benamira, seguint 
el camí cap avall 
arribarem al poble 
de Llocnou en un no-res 4h40’.  
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