DE LA FONT DE LA CALÇADA AL PIC
D’ESPADÀ.

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 desviarnos 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 preservarles.
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.
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 visitarlo 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 ens pilla a contrapèl a la dreta, si vullguerem acurtar l’excursió només caldria
seguir recte fina la cova de l’estuco a 1 km.
La nova pista que seguim s’enfila cap amunt per entre un alcornocal i en poc més d’un
quilòmetre arriba a un collet amb una gran replaça des d’on una pista a l’esquerra, en
més mal estat s’enfila cap al cim d’espadà.
Quan s’acaba la pista continua senda fins al capdamunt de la carena on trobem una
senda amb traces de PR que seguirem a la dreta cap al pic. (a l’esquerra per a retornar a
la font de la calçada).
En poc més de deu minuts de dura pujada i ajudantnos en la part final amb les mans
arribem al pic d’espadà, fita senyera de la serra a qui dona nom.
Des del ser cim podem deixar correr la vista per tota la vall de Sogorb, i la serra
calderona al fons, fins a penya escàbia i el nevat Javalambre; a la llunyania distinguirem
l’Alto de Santa Bárbara, i més a prop els principals cims de la serra; si ens fixem a
l’esquerra de Penyagolosa es veuen les muntanyes de Gúdar, millor en hivern quan hi
ha neu, i a l’esquerra les serres i planes del maestrat; i darrere la plana les illes
columbretes, i en dies de visibilitat realment excepcional l’illa de Mallorca.
Després de dos hores de marxa, començarem el descens cap a la font de la calçada,
refent el camí anterior, fins l’encreuament de senders, i resseguint la senda que pel
canvi d’aigües ressegueix el llom de la serra.
Si ens fixem bé ens n’adonarem que en aquesta part més alta, més exposada als vents i
als freds i amb més roca que terra, els alcornocs deixen pas a bosquets menuts de
carrasques, i a les zones amb més molla trobem pins gegantescos, autèntics supervivents
dels incendis de la serra.

Després de passar per un piló de pedra que enlaira el vèrtex geodèsic de primer ordre
d’espadà, comencem a baixar per arribar enmig d’un pinaret a un collet poc destacat, on
la senda principal busca la vessant nord, nosaltres hem d’agafar ací una senda, a
vegades poc visible i sempre mal enfitada, que gira a l’esquerra entre els pins.
Seguirem baixant prop d’un reguer que fa cap a la pista just uns metres per sota la cova
de l’estuco.
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
visitarla 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.
Altura máxima: 1107.03 mts  Altura mínima: 549.86 mts  Desnivel acumulado: 478.84 mts
Distancia: 8.71 km
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Perfil de l’excursió.
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Neu a Espadà.
Xavier Llop

