VOLTA AL PUNTAL D’ARTANA

Artana des del puntal.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim d’Artana des de darrere de les escoles. Just darrere del pati ix una camí que
s’estreta impedint el pas als cotxes i travessa una depressió entre bancals per anar a
trobar una pista que ve del poble per la dreta i que seguirem recte.
Deixant a la dreta un entrador que va a unes granges seguim pel camí principal que
recorre l’ampla foia on es troba el poble d’Artana.
Als 700 metres d’eixir del poble i després de ajuntarse un camí per l’esquerra, agafem
un camí a l’esquerra per la vora d’un corral cantoner. Travessem un barranquís i
passem per sota d’una granja travessant el pla cap a les muntanyes del sudest.
Quan ja duem poc més d’1 km ens trobem al primer encreuament complicat on
apareix una pista ampla per l’esquerra, l’agafem a la dreta i als pocs metres,
després de passar una ampla replaça, agafem un entrador a l’esquerra.
El camí puja per uns bancals d’oliveres, i quan s’acaba per la dreta dels bancals puja
una senda, antic camí de ferradura que s’enfila a la muntanya passant per una ombria
coberta d’un pinar que ha colonitzat els antics bancals.
Al cap de 10 minuts després de passar un aljub arribem a una cruïlla de senders,
seguim recte amunt.

La senda segueix un antic camí de ferradura empedrat que pujava als bancals. Encara
podem vore algunes garroferes i oliveres enmig dels bancals ara coberts de pins i
matolls que tornen a ocupar el lloc que els fou furtat pels cultius.
Als 20 minuts de pujada arribem a un coll on la senda segueix plana un poc per la
dreta. A partir d’ací cal anar amb els ulls ben oberts per a no perdre la senda doncs és
difícil de seguir. Des d'ací en direcció Nord mou una traça amb algunes fites (ficades el
gener del 2007) que ens pujaria al cim. A partir del coll la vegetació canvia, passem
d’un rocam calcari a rodeno i així ens ho mostra la flora on el pi blanc és substituït pel
pinastre i el romer pel bruc, les argelagues però semblen indiferents al substrat.
Des del coll tenim una primera vista de la plana i del camí a seguir, vorejant la falda del
puntal d’Artana que s’alça uns centenars de metres a la nostra dreta, de moment el
sender que seguim va mantenint l’altura per a travessar un reguer que baixa del puntal, i
buscant un grup de carrasques menudes que s’aferren al rodeno, per a després baixar un
rellomet fins un collet que separa dos barranquissos. Des d’ací segueix per la dreta per
dalt d’un barranc que resseguim a certa altura. En este tros la senda és més fàcil de
seguir, i després de planar un poc comença a baixar per un racó frescal on a banda de les
carrasques i alguns alcornocs abunden els brucs i alborcers.
En 20 minuts més arribem a una replaça on mor una antiga pista que hem de
seguir de baixada. La pista es troba en prou bon estat, passa per un antic corral i
després d’una revolta acaba al barranc. En este punt la pista discorria pel mig del
barranc però les fortes pluges de l’octubre del 2000 la van esborrar completament.
Després d’un tros pel barranc arribem a una pista ampla que hem de seguir a la dreta
amunt. Este camí antic remonta el barranc del Rodaor, passant per una bassa que servia
per a embotellar l’aigua de la font de cabres. Ens trobem a la ratlla del terme d’Artana
amb el de Nules, i aquest barranc cobert d’un esplèndid alcornocal és un dels llocs més
bonics i ben conservats de la Serra, sobretot tenint en conte la proximitat dels grans
nuclis de població de la plana, per això no serà estrany trobarnos molta gent fent este
camí.
Als 500 metres de fer voltes i revoltes remontant el barranc trobem el GR36 que
travessa la Serra d’est a oest, el seguirem amunt sense abandonar la pista, a
l’esquerra faríem cap a la Vilavella passant per la font de Cabres.
Quan duem 3 km remontant el barranc ja hem arribat pràcticament al capdamunt del
tot deixem una pista a l’esquerra que va cap al puntal de Nules, seguim pel GR.
Anem planejant quasi 1 km passant a l’altra aiguavertent que ens ofereix una vista
magnífica sobre el castell de la Vall, arribant finalment a l’ereta de la Vall, lloc on hi ha
un masetet blanc just al capdamunt d’un collet.
Quan el GR abandona la pista per agafar un sender a la dreta hem d’agafarne un
altre uns metre abans que puja direcció Nord per la vora d’uns bancals. (hi ha
algunes fletxes) Anem pujant una dura costera on en mig quilòmetre pugem un centenar
de metres de desnivell, fins que arribem al cim del puntal on hi ha una antena i, a l’estiu,
un punt de vigilància contra incendis dels voluntaris de la S.A.S.E.

Després d’una hora llarga des que hem començat la pujada bé ens mereixem un descans
en esta magnífica talaia, i podem aprofitar per vore les planes i serres que es veuen des
d’ací, així com també repassar des de dalt el camí que hem seguit i el que ens resta.
Quan ja estiguem descansats cal recular un centenar de metres a un collet on hi ha
un senderol que ix a la dreta i hem de seguir i que va resseguint la ratlla de terme
entre Artana i la Fondeguilla. Seguim per un pinar recorrent un llomet uns centenars de
metres per anar a baixar per un rellomet calcari eixint just al punt on el GR deixa el
camí vell i segueix recte per la cresta. Nosaltres girarem a la dreta seguint el camí
vell i el vell traçat del GR. Baixant per l’ombria seguint un antic camí de ferradura ben
marcat.
Uns centenars de metres més endavant deixem a l’esquerra un vell sender que va cap a
la Fondeguilla, i als pocs metres trobem el final d’una pista. Es tracta de l’antiga pista
de la Mina i el lloc on ens trobem es l’escombrera de la Mina, que es troba un poc més
avant.
Baixant per esta pista sense deixarla retornarem a Artana.
Mig quilòmetre més avall es troba a l’esquerra l’entrada a la bocamina. Quilòmete i mig
més avall apareixen els primers bancals d’oliveres que alternen amb els alcornocs, més
grans quan més avall baixem. Un quilòmetre més avant fem cap al corral cantoner per
on hem passat unes hores abans a l’eixir d’Artana, i desfem el camí que ens separa del
poble.
El recorregut total que haurem fet són 14 km, que ens pot costar de fer entre 4 i 5 hores
de temps real, depenent del pas que duguem.
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Ombria del Puntal.
Xavier Llop
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