
 

PNM Racó de Sant Bonaventura-Canalons (Alcoi) - “El riu, un gran escultor”  

COM ARRIBAR 

El principal accés al paratge es realitza a 
peu des de la via verda d'Alcoi, que 
parteix des del barri de Batoi. Podem 
arribar per la Font del Quinzet o agafar el 
camí que passa per davall del Pont de les 
Set Llunes. Es troba indicat.  

També podem accedir des del Castell de 
Barxell, situat en la carretera Alcoi – 
Banyeres de Mariola, seguint una senda 
que descendeix en direcció al riu i que 
forma part del GR-7.  Una altra manera 
d'accedir és des del Camí de Llacunes, 
que parteix de la carretera que puja al 
santuari de la Font Roja en el km. 5, seguint una senda que passa pel Mas del Gelat. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal “Racó de Sant Bonaventura-Canalons” es troba en el terme municipal d'Alcoi. 
Coincideix amb el tram alt del riu Polop i destaca principalment per presentar un curs discontinu d'aigua durant tot 
l'any. 

La vegetació present, associada a aquest tipus d'ecosistemes, presenta un elevat valor paisatgístic. Les grans 
penyes llaurades sobre les roques calcàries per l'acció erosiva del riu Polop han cisellat formacions com Els 
Canalons. Aquest espai natural és de gran importància ecològica ja que actua com a corredor biològic entre els 
Parcs Naturals del Carrascar de la Font Roja i Serra Mariola.  

El corrent d'aigua permanent permet el desenvolupament de comunitats vegetals com el bosc de ribera, amb 
espècies com el xop i el salze. A pesar que han quedat relegades a xicotets reductes, també trobem antigues 
formacions de bosc mixt de carrasques, fleixos i aurons. Al costat d'aquests, masses de pi blanc amb plantes 
aromàtiques i arbustives, entre les quals destaquen el marfull, l'heura i la rossa.  

Aquest paratge actua com a zona de pas i de visita permanent per a la fauna. Destaca la presència de mamífers 
carnívors com la fagina, la geneta, la rabosa, el senglar, el teixó i la rata d'aigua. També ocells com el tallarol 
xerraire, el cargolet, el rossinyol comú, el rossinyol bastard, la merla o el pit-roig. 

A més de tots els valors naturals esmentats, també existeixen en el paratge vestigis del patrimoni cultural i històric 
de la zona. Podem enumerar dos molins fariners del segle XVIII, els quals aprofitaven els salts d'aigua del riu 
Polop per al seu funcionament o una presa construïda en la part més elevada del paratge que conduïa l'aigua a 
través d'una sèrie de séquies fins als molins. 

 

Este paratge ens convida a: 

- Disfrutar dels canvis de colors estacionals de la vegetació. 
- Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle. 
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprendre sobre patrimoni cultural i històric amb els molins fariners. 

  


