La Safor

18 d’octubre 2008

Característiques:
Ruta circular partint de l’Orxa, ascensió al cim del Circ de la Safor (1.013
m), visitant les tres fonts mes emblemàtiques (Olbits, Bassiets i Serquera) i
trepijant la via verda de l'antic ferrocaril Alcoi-Gandia.
Distància: 23 km.
Desnivell: 915 m.
Temps:
(aprox. per grup nombrós i heterogeni)
l'Orxa – Font Olbits:
1h
45 mnt
Font Olbits -.Cim:
1h
15 mnt
Cim – Font Serquera:
1h
50 mnt
Font Serquera – Riu Serpis
45 mnt
Riu – l'Orxa (Via Verda)
1h
15 mnt
Total:
6h
50 mnt
Duresa: Mitja-Alta, requereix hàbit de muntanya. Desnivells importants.
Dificultat: Mitjana-Alta, un 80 % per senda de muntanya amb trams
ocasionals de sol irregular de dificultat. Hi ha alternativa fàcil.
Llocs d'interés:
- Fonts Olbits, Passiets, Serquera (també són arees recreatives).
- Cim i Circ de l'Assafor, Finestra.
- Població de l'Orxa, castell de Preputxent.
- Panoràmiques dilatades de les muntanyes del Comtat, Marina Alta i l
l'Alcoià (Montcabrer, Mariola, Font Roja, Benicadell, Serra de l'Almirall,
Montgó, Bèrnia, Segària, Vall de Laguart… si l'oratge ho permet!!).
Distància des de Vila-real: 183 km. (160 km per autopista), 2 hores.
Recomanacions:
Tindre en compte els informacions méteo i adequar la nostra vestimenta.
En un 80 % el recorregut és fa per senda, i en un 20 % per terreny
irregular, en alguns trams tindrem fort desnivell de sol irregular, pel que
és recomanable calçat de muntanya amb sola adherent i bastons.
Si el dia és solejat, portar gorro, ulleres de sol, crema solar i almenys 2
litres d'aigua a partir de la Font dels Olbits.
La floració de tardor és abundant, per aixó es convenient que les
persones al·lèrgiques ho tinguen en compte.
DNI i targeta federativa. I ganes de passar-ho be!.
En cas de plujes importants els dies inmediatament previs és
suspendria o modificaria l'ascensió.
Eixida:
Preu

7:00 als Lluisos. (Tornada a Vila-real 01:00 a.m.).
€
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Inclou bus i sopar a l'Orxa
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La comarca:
l'Assafor és una comarca valenciana, la seua capi és Gandia. El nom d'orige
árab significa "campo de repasto i hartura", referint la fertilitat agrícola.
La muntanya Safor dóna nom a la comarca, els principals rius comarcals són el
Serpis (desemboca a Gandia) i el Xeraco
Els municipis de la comarca es troben mancomunats.
La muntanya: La Safor o l'Assafor
Pertany als Sistemes Prebètics, orientats de SO a NE els quals es perllonguen
davall la mar fins a les illes Balears.
El Circ de La Safor és una muntanya valenciana referent, amb 1013 m entre
l'Orxa i Vilallonga, a la divisoria entre les comarques del Comtat i la Safor. Als
seus peus discorre el riu Serpis.
La graderia d'imponents cresteries del Circ de la Safor recorda els circs glaciars
dels Pirineus; no és un cràter, ni caldera volcànica, tampoc glacial (encara
l'extrema similitut).
L'afonament d'este amfiteatre es va deure la lenta soscavació de la base per
l'erosió del riu Serpis, i a la constitució estratigràfica de la vessant nord de la
serra, on s'alternen capes de roques poc consistents (argiles i roques
sedimentàries inconsistents); presentant un desnivell net de 820 m.
La seua cima oferix una gran panoràmica, permetent vore les illes Balears
El riu Serpis
El Serpis seguix una fractura tectònica, per on antany circulava el tren i hui
recpnvertit en via verda.
Naix en la Carrasqueta, en la confluència dels barrancs Polop i Troncal. En la
seua part inicial només sol portar aigua en època de pluges.
Prop d'Alcoi, se li unix el riu Barchell, ja de corrent continua aportant les aigües
de la Sierra Mariola (Montcabrer). Posteriorment travessa Alcoi, Cocentaina,
Muro i Beniarrés. On es troba l'embassament de Beniarrés.
Presenta el seu màxim cabal al Gener i el mínim a l'agost, amb forts crescudes
a la tardor
l'Orxa
Població amb indicis d'origen romà i que presenta nombrosos jaciments
arqueològics.
Va pertànyer a Al-Azraq, posteriorment sotmesa per Jaume I d'Aragó en pacte
de vassallatge. En 1269 el rei cedix la vila i el castell a Gil Garcés d'Azagra.
Després va passar a les mans d'Arnau de Romaní que en 1288 ho va cedir als
templers. Amb la desaparició de la dita orde va passar a la de Montesa.
Lloc de moriscos (60 focs en 1602) va ser repoblada amb mallorquins després
de l'expulsió de 1609. D’ahí la parla “cantarina” dels pobletans.
Fou destruïda al 1644 per un terratrémol de gran magnitud.
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En 1893 arriba el tren Alcoi-Gandia que millorà les seues precàries
comunicacions.
El ferrocarril Gandia-Alcoi (Alcoi and Gandia Railway and Harbour Company
Limited) va estar funcionant del 1892 al 1969, el seu malnom va ser “la
xitxarra”. Tan delicat era!, que en els trams pendent els viatgers havian
d’abaixar-se i caminar al darrere del conboi.
La locomotora número 2 "Villalonga", es troba al parc Al-Azraq d'Alcoi, i la
número 7, "Cocentaina", al parc de l'estació a Gandia.
En l'estació d'Almoines hi ha un museu de la línia.
La fàbrica de paper emprava la mitat del poble, però es va tancar en 2001; en
l'actualitat hi ha dos fàbriques: una d'arts gràfiques i una altra tèxtil.
L'agricultura de secà, oliveres i ametlers; complementa les rendes.
Vegetació
De tipus mediterrània: arbres i arbustos en general perennifolis i escleròfils
(fulles petites, dures i sovint espinoses, per a estalviar aigua). L'estructura
vegetal varia segons diversos estadis de degradació, depenent dels incendis,
així com la seva situació a solana o ombria.
Degut a l'acció dels repetitius incendis és escassa la vegetació arbòria. Algunes
pinades de pi carrasquer (Pinus halepensis) reduides, amb algunes agrupacions
joves de carrasca (Quercus rotundifolia) apareixen dispersos pel paratge.
All llocs humits i ombrívolos hi ha alguns exemplars de freixe de flor (Fraxinus
ornus).
Dels arbustos destaquen el llentiscle (Pistacia lentiscus) i la noguerola (Pistacia
terebinthus). També abunda l'enebre (Juniperus oxycedrus), la coscolla
(Quercus coccifera), l'aliaga (Ulex parviflorus), el bruc (Erica multiflora) i el
margalló (Chamaerops humilis), única palmera autòctona de la Península.
A la primavera gaudirem de les flors blanques o roses de les jares (C. albidus,
C. salviifolius, C. monspeliensis).
Entre les plantes aromátiques abunden les labiades: el romaní (Rosmarinus
officinalis) i la farigola (Thymus Vulgaris).
També sovinteja la Savina (Juniperus phoenicea).
Fauna
Presenta gran riquesa a causa de la confluència en un espai reduit de diferents
ecosistemes (parets rocoses, secans, cultius de cítrics, riu, etc.) i a l'escassa
pressió antròpica.
Alternativa fàcil
Esta alternativa nomes està disponible pera aquells socis que ho
especifiquen per escrit en la llista en el moment d'apuntar-se.
Dificultat i duressa fàcil, 11 km., 325 m. de desnivell, 4 hores.
Un segon guia a partir de la font dels Olbits retornarà a l'Orxa per pista.
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