D’AÍN A LA PENYA EL PASTOR

Baixant de la Penya Pastor cap a l’aljub del Tio Carreguí.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim d’Aín per la carretera d’Almedijar i Alcúdia, anem seguint les marques
verdes i blanques del SL27 que ens conduirà al cim de la penya del pastor.
Abans d’un quilòmetre arribem a una revolta tancada a l’esquerra on seguirem recte per
una pista. Al final de la pista seguirem un sender que s’enfila a la carretera per
l’esquerra a la vora d’uns bancals.
Poc després en la carretera d’Alcúdia trobem una paleta de fusta que ens informa
Gurugú 40’ assenyalant una senda que puja per l’esquerra.
Aquesta senda ens durà al cim de la penya del pastor pujant per tota l’ombria del Picaio
(mal anomenat Gurugú). Passem primer per un bosc mixt de pins i alcornocs a la part
més baixa, i que quan la senda comença a enfilarse per un fort pendent per a resseguir
un rellomet que baixa del cim deixa pas a un bosc d’alcornocs alternant amb carrasques
que ocupen els llocs més pedregosos i amb pitjor sòl. A la part final de la pujada, si
encara ens queda esma per mirar podrem vore alguns orons i castanyers, que a la tardor
pinten de roig aquest paratge.
Arribarem per fi a un collet, on a la nostra esquerra, i pocs metres més enllà es troba la
Penya del Pastor que ens ofereix unes vistes magnífiques de tota la part oriental de la
Serra.

Si volem pujar al Picaio haurem de resseguir un senderol perdedor a la dreta, en
direcció contrària, durant almenys deu minuts. Hi ha una paleta abans d’arribar al coll
que ens indica la direcció. Si seguim la carena des del Picaio cap a ponent farem cap al
Pic d’Espadà, excursió poc recomanable per a no iniciats.
Ací dalt trobem també el Geocaching RODENO (30 726028 4419916) posat per
membres de la Societat d’Amics de la Serra d’Espadà, on podrem agafar un recordatori
i deixar alguna cosa per a qui vinga darrere, així com signar al llibre de visites
Des del collet seguirem la senda que baixa per la vessant sud, per l’altra banda d’on
hem pujat. En poc més de deu minuts arribarem a l’aljub del Tio Carreguí, on trobarem
el camí de la Serra, balisat amb les marques blanques i grogues del PRV63.6, que ara
seguirem a l’esquerra. A la dreta la senda es dirigeix al Pic d’espadà.
Ens trobem ara a la vessant de la solana, com demostra la vegetació, molt més seca i
menys abundant que de l’altra banda per on hem pujat.
Seguirem davallant pel camí de la serra cap al coll de la Ibola, que trobarem a la mitja
hora de deixar la Penya del Pastor.
La Ibola és la partida que s’estén per tota la solana d’Espadà dins el terme d’Aín, i el
nom del coll fa referència a ser aquest el camí normal per anar a eixa partida des d’Aín.
El coll de la Ibola és per on passa la carretera d’Aín a Almedijar, abandonarem ara el
SL, que travessant el coll baixa cap a Aín per la vora del castell, i seguirem les
marques del PR que s’enfilen per l’altra banda de la carretera pujant cap al Tossal
Gros a una zona prou castigada pels incendis.
A la baixada del Tossal passarem per un coster pronunciat anomenat la Solana de
Castellnou, pot ser anomenada així per vore’s des d’ací el poble de Castellnou
(Castellnovo). Poc després arribem a un altre collet on hem de seguir recte, no fent cas
de la senda que baixa a l’esquerra cap a l’Horteta.
El sender ressegueix ara una vella trinxera, deixant a la nostra dreta la Penya Blanca per
arribar després de mitja hora de marxa al coll de Penyes Blanques (com diu un rètol
indicador mig trencat) o coll de Mosquera com s’anomena a Aín, doncs dóna accés a la
vall de Mosquera.
Des del coll de mosquera hem d’abandonar el PR i agafar un sender que baixa per
l’esquerra en direcció nord, seguint un sender antic que fa voltes per a superar el
pendent.
Després de passar per una caseta amb teulada d’uralita, i la font de l’Ereta (font sense
pica ni bequelló per a beure) arribem a l’Ereta pròpiament dita: un planet de terra
entre dos tossals on acaba una pista que ve d’Aín.
Tota aquesta zona de l’Ereta està ja coberta per un frondós alcornocal que ens
acompanyarà per tot el barranc del Juncaret fins a l’Horteta.
Des de l’Ereta agafem una senda que baixa mirant cap a Aín (nord) per la dreta
prou marcada. Hi ha una altra senda que per l’altra banda baixa a l’Horteta pel barranc
de la Mesquita.
Senda avall passem per la font del Joncaret que es troba enmig del barranc a un racó
frescal d’alcornocal cobert a l’estiu amb una catifa de falagueres, arribant mitja hora

després de deixar el coll de Mosquera a una pista que hem de seguir recte fins a trobar
nosen una altra on podrem vore les marques roges i blanques del GR36.
Ens trobem ara a l’Horteta, i ja només ens quedarà seguir el GR que discorre paral∙lel
al barranc, ara anomenat de la Caritat, fins a Aín a poc més de tres quarts de marxa.
Després de deixar enrere l’Horteta, xicoteta extensió de terra plana entre montanyes la
pista que seguim passa per sota del Benialí, també anomenat pic de la Batalla, arribant
novament a un lloc on la vall s’obre un poc i deixa lloc per a uns quants bancals, es
tracta del Benialinet, on naix vora camí la font de la Caritat, voltada d’una tanca per a
evitar que entren els animals.
Poc després trobem el bonic segon molí o molí de Guinsa, reconstruït amb molt de gust,
deixant al cap de poc la pista per agafar una senda a l’esquerra.
Baixem un poc i travessem el barranc, per un bonic sender que discorre entre bancals,
per trobarnos altra volta el nostre vell conegut SL27 que per la nostra esquerra baixa
del coll de la Ibola, i que tornarem a seguir al seu camí de retorn a Aín.
Passem encara pel molí de l’Arc, i per sota de l’arc que li dona nom, per finalment
tornar a eixir a la pista a l’altura de les piscines del poble, antigues basses per al reg.
Abans d’entrar al poble encara es recomanable fer una visita al bell i cuidat calvari que
es troba a la vora del camí.
En total haurem fet una volta de quasi 10 quilòmetres en quatre hores, pam dalt o baix.
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