XOVAR – PIC DE LA BELLOTA

Pic de la Bellota.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:

Eixim de Xovar pels vells llavadors, seguint les traces blanques i grogues del
PR65.5. Poc després de passar els llavadors trobem un camí ample que hem de seguir a
l’esquerra travessant un pontet sobre el barranco del carbón, i pocs metres després, en
un enforcall de pistes hem d’agafar una senda (amb fites) a la dreta que s’enfila per un
coster d’alcornocs mascarats pel foc, sense abandonar el PR.
Als 10 minuts de pujada arribem a una pista que hem de seguir a l’esquerra un
centenar de metres per a de seguida agafar un entrador a la dreta, just enfront d’una
pista ampla que puja per l’esquerra. Als pocs metres trobem altra vegada la senda,
assenyalada amb fites.
Estem seguint el vell camí de ferradura que unia els pobles d’Eslida i Xovar que en
alguns trossos conserva part de l’empedrat original.
Als 20 minuts arribem per fi al collado dels morts, on trobem el camí asfaltat que puja
al puntal de l’aljub. La nostra ruta continua a l’esquerra per una pista de terra ampla
i planera.

La vegetació que ens envolta mostra les senyals del pas del foc: alcornocs amb la soca
negra i recremada, pins cremats, i molts matolls que han rebrotat amb força després de
l’incendi. A més mirant enrere des del collet pel camí que hem pujat observarem les
restes de les línies de trinxeres fetes a la guerra civil que pugen i envolten el tossalet
d’enfront.
Seguint el nostre camí per la pista de bellota, sense deixar en cap moment el PR, al cap
de 15 minuts l’haurem d’abandonar per a agafar un senderol que puja a la dreta un
fort coster entre bancals d’ametlers abandonats.
Després de fer 200 metres per un rellomet coserut, el camí gira a l’esquerra amb menys
pendent per anar a buscar el pas cap a Ain pel pinar del retor.
De 15 a 20 minuts més tard arribem a un collet, on trobarem una senda que discorre
pel capdamunt de la serra, i que hem de seguir a l’esquerra. (a la dreta pujaríem al
puntal de l’aljub i recte transponent el collet aniríem al coll de barres).
Després d’una breu pujada passem per un altet on un cartell ens informa que ens trobem
al pinar del retor, de pins però no en queden massa, sobretot a la solana de la serra. Uns
metres més avant si obrim bé els ulls trobarem un caminet a la dreta que s’arrima a la
nevera d’Ain. La nevera es troba només a uns metres del camí, però es troba tan tapada
per la vegetació que és difícil de trobar. Pot ser ens servirà de referència un pi entapissat
d’heura que es troba a la vora.
Poc després, des del cim un sender mou a la dreta cap al coll de barres i més avant un
altre també es junta. Nosaltres seguim pel llom de la serra fins arribar a un xicotet
planet, on una fita de terme ens informa del lloc exacte on s’uneixen els termes d’Ain,
Xovar i Assuebar. Des d’ací ja veiem el pic de la bellota a l’esquerra, i hem d’agafar
unes traces de senda que es dirigeixen a ell abandonant el PR que es dirigeix al coll de
Mosquera.
La senda baixa per unes roques fins a un collet, des d’on es dirigeix a unes penyes que
tenim davant passant per sota d’uns alts pins. Si ens fixem vorem unes fites a la nostra
esquerra que ens marquen el camí que seguirem al baixar del pic, per mig d’un
pedregal. Ara no fem cas de les fites i seguim uns centenars de metres més fins assolir
el capdamunt del pic.
A l’arribar al cim cal fer un descans per a observar el paisatge que s’estén als nostres
peus: mirador excel∙lent sobre la vall de Sogorb i cim prominent venint des del sud,
doncs hem pujat per l’únic punt accessible, tota la resta es troba envoltada de penyes
que cauen a plom sobre els barrancs que l’envolten.
Després del descans merescut, refarem el camí de tornada anant molt en conte de trobar
les fites que hem passat a l’anar (ara a mà dreta) per a baixar recte per un pedregal a una
pista que veiem als peus del pic.
Després de passar les penyes, punt obligat de referència, un corriol poc fressat ens duu
seguint muntonets de pedres cap a la dreta per a deixarnos a la part alta del pedregal.
Les fites ens acompanyaran tot el camí de baixada, que hem de fer amb precaució per
tal de no caure, ni d’haver d’agafarnos als esbarzers i argelagues que es presenten pel
camí. Ja a la part de baix, quan només uns metres ens separen de la pista, la senda, més

tapada, es desvia per la dreta per a trobar el final d’una antiga pista, baixant així els
últims metres per a arribar a una ampla replaça on acaba la pista.
La baixada pot costarnos entre 10 i 30 minuts, depenent de la nostra habilitat.
Si ens fixem bé vorem com des de la pista mou un sender poc evident que puja a buscar
la carena de la serra, prop de la nevera d’Ain, agafantlo a l’inrevés és una bona opció
de baixada, alternativa al pedregal. L’entrada a la senda per dalt està assenyalada amb
una fita.
Seguim ara pista avall a llevant del pic de bellota, per un alcornocal prou ben
conservat malgrat els incendis. Arribem als 10 minuts a una pista més ampla, que
seguirem a la dreta, és la pista de bellota que hem deixat abans.
5 minuts després la pista gira a l’esquerra per fer cap a la font de bellota ( a 5 minuts),
mentre que nosaltres seguirem recte.
Seguim per la pista uns 10 minuts més, per trobar una senda (poc visible però amb una
fita) que mou a l’esquerra de gairó, baixant pels alcornocals. Al cap de poc agafem una
senda que baixa per l’esquerra fins arribar a un punt on sembla que desapareix; ens
fiquem dins dels brucs i fem cap a una altra senda perpendicular que hem de seguir a la
dreta, i als pocs metres trobem un vell camí de ferradura molt desfet que baixa a
l’esquerra i hem de seguir, fins arribar a una pista al fons del barranc.
Arribarem al fons del barranco de la bellota i el travessem seguint una pista que
discorre per l’esquerra. Poc després passem per les runes de la casa de bellota, on hem
de seguir una pista a l’esquerra que puja en diagonal deixant el barranc cada vegada
més avall.
Als 20 minuts poc més o menys arribem a un collet on a l’esquerra tenim un aljub (el
aljibe del tollo de la rocha), just a un encreuament de pistes. Hem de seguir per una
senda recte avall, marcada amb traces blaves.
Baixem ara per un camí antic, un poc perdut que voreja bancals d’oliveres i ametlers, i
que en pocs minuts ens duu de tornada als llavadors de Xovar, des d’on desfarem el
camí fins al poble.

El recorregut total que haurem fet són 12 km, que ens pot costar de fer entre 3 i 4 hores
de temps real, depenent de les forces i de l’habilitat en baixar pel pedregal.
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Trinxeres al collado dels morts.
Xavier Llop

