D’AIODAR A VILLAMALUR

Salt de la rambla de Villamalur.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim de la Fuente Larga, que es troba enfront d’Aiodar a l’altra banda del riu i sota les
runes del castell.
Des de la Fuente Larga remontem el barranc que ve per darrere, que és la Rambla
de Villamalur. Anirem pràcticament tot el camí seguint-la fins que creuem la carretera
de Villamalur, per tant aquesta part del camí no té pèrdua.
Als 10 minuts hi ha una pista per la dreta, en cas que la rambla portara aigua caldria
seguir-la per a tornar a agafar-ne una altra a l’esquerra que ens retornaria a la rambla.
En aquest darrer tram la rambla sol dur aigua quan ix l’ullal de Reca en èpoques
plovedores.
La primera part del recorregut transcorre enmig de pinars jòvens que no es van vore
afectats pel gran incendi del 94. De totes formes dins la rambla podrem observar la
vegetació típica dels barrancs i rambles mediterrànies, amb baladres i salzes, envoltada
d’una vegetació més humida amb lligabosc i esbarzers. Als costers més rocosos
apareixen les carrasques i en alguns punts, encara que no tant abundants, els alcornocs.
Als dos quilòmetres i mig arribem a l’únic punt complicat de tota la ruta. Es tracta
d’un salt d’aigua que podrem salvar sense massa complicacions si no ve aigua (o siga
quasi sempre) però que es complica en cas d’haver-ne. De totes formes la millor opció
és retornar uns metres sobre els nostres passos per trobar una senda a la dreta (amb una
fita) que evita la part més complicada.. Pot ser trobar la senda no siga fàcil, però paga la
pena passar doncs l’estret que ve a continuació és dels més bonics de la serra, sobretot
amb aigua.
Després de passat el salt entrem a un estret pas entre altes penyes de rodeno molt
espectaculars, i amb un bosc ben conservat. Segurament és el punt més bonic de tota la

ruta, recomanable si duu aigua, encara que no cal avisar de no entrar en cas de
possibilitat de pluges fortes.
A la mitja hora del salt eixim de la rambla per l’esquerra seguint una pista fins arribar
als pocs passos a un enforcall de pistes on hem de seguir altra volta recte per tornar al
barranc. Seguint sempre a l’esquerra tornaríem a la Fuente Larga.
Als 5 km de recorregut (d’hora i quart a hora i mitja) arribem a una pista que ix a
l’esquerra i que va seguint el curs de la rambla. Poc després arribem a la carretera de
Villamalur, ací trobem les marques blanques i grogues del PRV-136 que va de Sueras a
Villamalur.
Travessarem la carretera recte i seguirem el PR direcció a Villamalur tornant a
baixar a la rambla. En aquest tros la rambla té molt més aspecte de rambla que abans, i
deixa bancals abandonats a esquerra i dreta, alguns coberts ja de pinar.
Cal estar molt atents per vore la senda que puja per l’esquerra, seguint el PR, seguint
una línia de xops que ens conduirà a la font de Cafuentes.
Des d’ací agafem una pista formigonada que arriba a la carretera. A meitat camí
trobarem un refugi cobert que ens pot servir d’aixopluc en cas de necessitat.
,Tornem a travessar la carretera i seguim per una pista recte per a desviar-nos tot
seguit per una senda i retornar a la carretera, estalviant-nos així les revoltes
d’aquesta.
Seguim per la carretera a la dreta passant per la Fuente Vieja, amb els llavadors del
poble, per arribar tot seguit a Villamalur.
Des d’Aiodar duem ja dos hores bones, per tant si hem eixit ben de matí pot ser siga el
moment d’esmorzar a un dels dos bars del poble.
Després de prendre forces cal eixir de Villamalur buscant el camí vell d’Aiodar que mor
des de les eres al Nord del poble (més val preguntar). Aquest camí es troba tot
senyalitzat com a PR fins a Aiodar.
Eixim de Villamalur pel camí d’Aiodar baixant cap a la rambla travessant un bonic
pinar de pi blanc per un vell camí de ferradures empedrat en alguns trams fins que
arribem a una pista que seguim a l’esquerra travessant la rambla.
Als 200 metres de pista l’hem de deixar per agafar una senda que ix a la dreta de
pujada.
Comparat amb el pinar per on hem baixat pareix que passem per un altre món, i és que
aquesta part del terme fou devastada pel gran incendi del 94 i tardarà molts anys en
recuperar-se. Encara podem vore d’ací d’allà rodals de pins o pins solts que es varen
escapar del foc, així com també els pinets jòvens que creixen a tot arreu formant un
pinar expectant.
A la mitja hora de pujada transponem el coll d’Aiodar (de Villamalur si venim
d’Aiodar) i la senda comença a planejar per la falda d’un tossal fins que arribem un
quart d’hora més tard a una pista que hem d’agafar a la dreta.
Als cent metre trenquem a l’esquerra per a estalviar-nos una revolta de la pista, i als
pocs metres més agafem una senda que ix a la dreta vora una paret de pedra.
Aquest darrer tram es va salvar de l’incendi i observant-lo podem imaginar com eren la
resta de muntanyes que ens envolten.
15 minuts més tard tornem a eixir a la pista que hem de seguir una altra vegada a la
dreta, resseguint el barranc del Vizcaino.
Als 10 minuts més baixant per la pista toparem de morros contra el corral de Bautista
amb un encreuament de pistes. A dreta i esquerra hi ha marques de PR, seguirem per la
dreta per tornar a Aiodar, a l’esquerra aniríem a Villamalur per la fuente la Peña i el
GR-36.
Ens trobem ara a Reca, estens pla als peus del castell d’Aiodar amb bancals d’oliveres,
algunes de considerables dimensions. Trobarem una pista que segueix recte, hem de
continuar a l’esquerra per la pista principal.

A la mitja hora de camí arribem davant d’Aiodar, i sense deixar la pista principal farem
cap a la fuente Larga des d’on havíem començat l’excursió.
Si ens queden ganes per dalt de la font i sempre a la dreta hi ha una senda que puja a la
Torre (única resta del castell), des d’on hi ha una bonica vista del poble i part del
recorregut que hem fet.
El recorregut total que haurem fet són 14 km, que ens pot costar de fer entre 4 i 5 hores
de temps real, depenent de les forces i si la rambla duu aigua o no.
14.06 km 478.23 mts
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Estrets a la Rambla
Xavier Llop

