BARRANC D'AIGUA NEGRA I COVA DE
L'ESTUCO.

Barranc d’Agua negra.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixirem des de la font de la Calçada, que es troba a vora mateix de la nova carretera que
uneix Alcúdia i Algimia. També trobarem ací paelleros i tauletes on es pot fer foc (els
dies permesos) i acampar.
Eixirem des de la font de la Calçada, travessant un pontet sobre el barranquet que sol dur
aigua i pujant a uns corrals, a l’arribar als corrals i després de transpondre un xicotet collet,
deixarem la senda principal per desviar-nos a la dreta per una senda que baixa.
Des d’ací podrem vore als nostres peus el barranc d’agua negra i el barranc malo, que
conflueixen enfront nostre. Ens trobem a un dels racons més interessants de la serra, i no de
bades la fundació Bancaixa ha comprat bona part de les terres que ens envolten per a
preservar-les.
Baixem al barranc, on trobarem una senda que hem de seguir a l’esquerra. En aquest punt
el barranc sol dur sempre aigua. Podem entretindre’ns observant la vegetació de ribera que
acompanya el barranc: baladres, salzes, canyes i joncs, etc.
Tot remuntant el barranc, arribarem a un forcall de senders, just després de passar el lloc on
s’uneixen els dos barrancs. Hem de seguir per la senda de l’esquerra.
Si l’any ha sigut plovedor o anem després de fortes pluges haurem d’anar travessant el
barranc en repetides ocasions, mirant on posem els peus. Sinó senzillament disfrutarem del
passeig sentint la remor de l’aigua que corre al nostre costat, encara que a l’estiu també el
podem trobar quasi sec.
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A la vora del barranc cal prestar atenció als líquens blancs, a les falagueres i als polipodis i les
falzies. Per tota l’ombria podem observar cerveres, nogueroles i altres arbustos que perden la
fulla i que acoloreixen de roig la tardor. Tot i això la millor època de l’any per a visitar-lo tal
volta siga la primavera, si és plovedora.
Arribats cap al final del barranc, la senda ix per la dreta, per baix d’uns noguers, i després
d’un curt tram d’escales arriba a una pista que hem de seguir a l’esquerra.
Als pocs metres es junta amb una altra pista que seguirem recte.
Després de passar per un bonic i ombrívol alcornocal, arribarem a la font de la parra, on
podrem fer un glop d’aigua fresca i descansar un poc, doncs ja durem ben be una hora de
marxa.
Seguim pista enllà planejant, i quasi mig quilòmetre després hem d’agafar una altra pista que
continua recte, si vullguerem pujar al pic d'espadà hauríem de seguir per la pista de la dreta
cosa d'un quilòmetre fins arribar a un coll on prendríem una altra pista a l'esquerra fins al final
on continua una senda que en 15 minuts ens portaria dalt del cim.
Seguim la pista que planeja passant per damunt del barranc en sentit invers, veient-lo ara
amb una perspectiva nova. Passem per alguns bancals d'ametlers encara treballats, i d'altres ja
abandonats, així com per algunes xicotetes casetes que ens poden servir de refugi en cas de
pluja forta.
Després d'un quart d'hora, just poc després que el gres roig del rodeno deixe pas al terreny
calar, arribem a un lloc on la pista es fa ampla just quan un reguer més pronunciat baixa per la
vessant de la montanya. Si ens fixem vorem un senderol que s'enfila per les roques calcàries
quasi al recte una cinquantena de metres per sobre nostre, i en este punt es troba la cova de
l'estuco. (també per dins el reguer hi ha una senda que puja al pic d'espadà).
És aquesta cova de l’estuco una de les més grans de la serra, i malgrat no disposar de cap
porta per a evitar l’entrada cal fer cas del cartell d’advertència de la boca i no visitar-la en la
temporada de cria de les rates penades, no cal recordar que és una espècie protegida.
La pista la seguirem a la dreta per la solana durant 200 metres, on per la vora d’un bancal
d’ametlers trobarem un entrador a l’esquerra amb un cartell que ens indica el camí cap a la
font de la calçada.
En poc menys d’1 km de baixada haurem arribat als corrals per on havíem començat la ruta,
completant així el cercle.
Es tracta d’uns 9 quilòmetres que podem fer ben bé en 3 hores de marxa, sense contar
les aturades per descansar i observar el paisatge que ens envolta.
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