D’AIODAR A VILLAMALUR
Anirem d’Aiodar a Villamalur seguint la rambla de Villamalur per retornar
seguint l’antic camí de ferradura que unia les dos poblacions.
EIXIDA: Eixim des de la Fuente Larga, que es troba enfront d’Aiodar, a l’altra banda
del riu i sota les runes del castell.
DURACIÓ: són 14 km que podem fer sense massa dificultats en 4 hores de marxa
efectiva, als que haurem d’afegir els descansos que fem pel camí.
DESNIVELL: el desnivell acumulat de pujada és de 600 metres. La primera part no té
grans desnivells, excepte la pujada a Villamalur, i el retorn només presenta una forta
pujada poc després d’eixir del poble, sent la resta de baixada. És una ruta sense massa
dificultat, excepte en cas de dur molta aigua la rambla.
RECOMANACIONS: millor no fer aquesta ruta a l’estiu; l’època més recomanable
seria la tardor o l’hivern. Es recomanable anar després d’una temporada de pluges quan
ixca la rambla, podem trobar estampes pròpies de rius de montanya. Cal dur aigua
doncs no trobarem fonts pel camí.
OBSERVACIONS: El Datum utilitzat a les coordenades UTM es l’Europeu 1959
(ED50). Com el temps depèn molt del pas de cadascú les distàncies venen donades en
kilòmetres. Per a calcular el temps aproximat penseu que a un pas normal en pista
planera la velocitat de marxa sol ser d 5 km/h, mentre que en senda disminueix a 4
km/h. En pujades i baixades, o sendes complicades no passarem de 3 km/h.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT
0 km
Eixim de la Fuente Larga remontant el barranc que ve per darrere,
que és la rambla de Villamalur. Anirem quasi tot el camí seguint-la fins que
creuem la carretera de Villamalur, per tant aquesta part del camí no té pèrdua.
(30 724395 4430818)

900 mts
Seguim una pista per la dreta (també podem anar per dins la
rambla).(30 724438 4430200)
400 mts
Seguim la pista que va a l’esquerra i torna a la rambla, per la
dreta aniríem a Reca, i retornariem a Aiodar. (30 724102 4430095)
1,1 km
Arribem a l’únic punt complicat de tota la ruta, es tracta d’un salt,
que podrem salvar sense massa complicacions si no ve aigua, però que es
complica en cas d’haver-ne. Podem passar per una senda que va per la nostra
dreta uns metres abans (té una fita però es veu poc). (30 724058 4429235)

1,1 km
O siga uns 25 minuts més tard, eixim de la rambla per l’esquerra,
seguint una pista, fins arribar a un forcall de pistes, seguirem recte per tornar al
barranc. Si seguirem a l’esquerra, agafant sempre la pista de l’esquerra
tornaríem a la Fuente Larga d’Aioder en 4 km (o siga una hora). (30 724083
4428568)
1,5 km
rambla).

Trobem una pista que ix a l’esquerra, i la seguim (va travessant la

250 mts
Arribem a la carretera de Villamalur, ací trobem unes marques de
PR, si les seguim a l’esquerra ens duran a Sueras en 6 km . Travessarem la
carretera recte i seguirem el PR direcció a Villamalur, tornant a baixar a la
rambla. (30 724087 4427575).

650 mts
Deixem la rambla per una senda que puja a l’esquerra seguint el
PR. Si seguirem recte per la rambla, tornant a travessar la carretera arribaríem
en 2 km al PR que va de Villamalur a Aiodar, que tot seguit agarrarem des de
Villamalur, estalviant-nos la pujada al poble. (30 723555 4427255)
200 mts
La senda acaba a una font, i d’ací ix una pista asfaltada a la dreta
que seguirem fins la carretera. A meitat pista hi ha un cobert que ens pot servir
de refugi en cas de necessitat. (30 723377 4427306)

350 mts
Més o menys 5 minuts, arribem a la carretera i la travessem
seguint 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. (si volem podem seguir
per carretera fins Villamalur a l’esquerra, però és prou més llarg). (30 723181
4427441)
900 mts
Villamalur (30 722600 4427250).. Hem d’agafar per les eres de la
dreta una senda que baixa. (més val preguntar) seguint el camí d’Aiodar que es
troba tot senyalitzat com a PR. Eixim per 30 722633 4427394, seguint la senda
de baixada.
550 mts
Arribem al final de la baixada a una pista que seguim a l’esquerra
i que travessa la rambla. Si seguirem la pista a la dreta aniríem a la carretera
de Villamalur o seguint la rambla a la Fuente Larga. Si seguirem la rambla
remontant-la arribaríem a la fuente el Prao i al GR-36 que va de Torralba a
Alcudia. (30 722461 4427758)
200 mts
Deixem la pista per una senda que ens ix a la dreta i que puja. (30
722457 4427825)
2 km
O siga, en poc més de mitja hora, després de passar pel collado
d’Aiodar on hi ha uns corrals assolats, arribarem a una pista que ve de Xerri, i
que en poc menys de 4 km ens duria al GR-36. Hem d’agafar-la a la dreta. (30
723224 4428962)
100 mts
Trenquem a l’esquerra per un assagador, tornant a eixir als 100
mts més a la pista, que seguirem avall.
50 mts
O siga, de seguida que eixim a la pista hem d’agafar una senda
que ix a la dreta vora una paret de pedra. Si seguirem per la pista aniríem
també a Aiodar, però fent molta més volta. (30 723298 4429181)
600 mts
Tornem a eixir a la pista que ara seguim a la dreta sense deixarla. (30 723366 4429554)
700 mts
O siga 10 minuts baixant per la pista trobarem un corral de morros
a 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 al GR 36 per la fuente la
Peña, i per la pista de l’esquerra a Torralba per la fuente del Cura, però eixa és
una excursió que deixarem per a un altre dia (30 723319 4430169)

350 mts
Estem a Reca, agafem la pista de l’esquerra, per la dreta, passant
per l’ojal de Reca, tornaríem a la fuente Larga pel mateix lloc per on hem eixit.
(30 723431 4430209)
1,4 km
I poc més de 20 minuts, sense deixar la pista principal arribarem
davant d’Aiodar. Seguirem recte, si ens desviem a la dreta a 100 metres
després de travessar el riu es troba Aiodar, i la primera casa a l’esquerra és un
bar. (30 724205 4430921)
200 mts
Arribem a la fuente Larga, des d’on havíem començat l’excursió.
Si ens queden ganes, a la dreta, per dalt de la font hi ha una senda que puja al
castell, des d’on hi ha una bonica vista del poble i part del recorregut que hem
fet.

