DEL COLL DEL MARIANET
A LA BASSA DE LA DEHESA

Bassa de la Dehesa.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Comencem el nostre recorregut a dalt de tot del coll del Marianet, a la carretera
CV230 entre Alfondeguilla i Assuebar. Al mateix coll ixen dos pistes a banda i banda
on podrem aparcar el cotxe.
Agafarem la pista que mou cap al sud, i que comença pujant entre uns camps
d’ametlers, alguns treballats i altres abandonats. Als doscents metres i després de
passar vora un aljub, la pista gira a la dreta però nosaltres seguirem un sender que puja
recte cap a l’Alt del Senyor que tenim davant.
La primera meitat del recorregut anirem seguint tota l’estona la ratlla de terme
d’Alfondeguilla per sendes obertes per la volta al terme d’Alfondeguilla, la carrera de
montanya més veterana (i potser més dura) del calendari castellonenc.
La pujada a l’Alt del Senyor és dura, sense descans, per una zona oberta de matolls i
jòvens pins i carrasques, que és el paisatge predominant de tota la zona calar que anem a
travessar.

Quan ja quasi hem coronat l’alt arribem a un replanell treballat on finalitza un ramal de
pista que ve des del Marianet. Seguirem recte el nostre camí cap a la part més alta,
passant vora un altre aljub, fins arribar a la cresteta que corona l’alt.
La senda gira ací a llevant i segueix uns metres pel crestall rocós fins que torna a fer un
gir de 90º per a baixar al recte a un collet cobert per un retall de pinar que distingim al
fons.
Baixem sense major dificultat i travessem l’ample coll per a tornar a pujar per l’altra
banda. A partir d’ací el nostre camí recorre l’ampla esquena de la Lloma. Passem vora
alguns bosquets de pins, però el paisatge està dominat pel romer i el coscoll. En aquest
tram és freqüent trobarnos aranyes vespa que teixeixen la seua teranyina a la mateixa
senda, no ens serà complicat voreles donat que són de les més grosses de les nostres
terres i podrem comprovar la resistència dels seus fils si ens els trobem per davant.
Després de fer més de dos quilòmetres per la Lloma comencem la baixada cap a la pista
de les Escales on arribem després de travessar el barranc de la Mina. Si vullguerem
estalviarnos la pista pel mateix llit del barranc podem continuar paral∙lels a la pista.
Seguim la pista cap a la dreta, passant un pont on s’acaba l’asfalt (que ve
d’Alfondeguilla) i continuem camí un poc més d’un quilòmetre. El paisatge canvia i
entrem en una zona més boscosa on s’han obert bancals d’oliveres i alguns horts de
tarongers, també trobarem algunes casetes disperses.
Agafarem camí a la dreta que ens apareix entre bancals i que es dirigeix cap a una
caseta que es troba a l’altra banda del barranc. Ens desviarem per la dreta pel llit del
barranc per a rodejarla i fer cap al pinar de darrere on, sense camí clar tirarem un poc
a l’esquerra buscant un pas per la banda on el pinar és més net, sense pràcticament
sotabosc, i farem cap a un altre barranquet que haurem de travessar per a pujar a una
pista que passa vora un hort de tarongers1 i que seguirem a la dreta.
Quan s’acaba l’hort trobem una pista ampla que segueix recte amunt cap a la
montanya per on hem de seguir. Un centenar de metres més amunt aboca a una pista
que envolta la montanya i que seguirem a l’esquerra. El paisatge calar ha deixat pas al
rodeno, i el pinar s’imposa per tot arreu.
Anem pujant per l’agradable pista fins que trobem a la dreta un camí vell, tancat amb
una cadena i amb un panell indicador a l’entrada. Es tracta de l’itinerari del PRV230
que des de Soneja puja a la Balsa de la Dehesa, paratge natural municipal, i que hem de
seguir de pujada.
Després d’uns 10 o 15 minuts de pujada arribem a un replanell on trobem una pista
planera i alguns panells indicadors. El nostre itinerari continua per la dreta, però es
recomanable seguir cap a l’esquerra cap a l’Arenal per la senda Ecodidàctica que hi ha
balissada, on podrem descobrir la varietat de vegetació d’este racó de la serra. Trobarem
Si seguim 200 metres més trobarem una pista a la dreta que entra cap a l’hort de tarongers i que hem de
seguir. La orientació per ací és molt més clara però ens perdrem un bonic tros de bosc ben conservat entre
els dos barrancs.
1

una sèrie de cartells identificadors de la vegetació de la zona, així com explicacions de
les activitats dutes a terme en ella.
Per la dreta continuem per la mateixa senda didàctica fins arribar al mirador de la Balsa,
construcció de fusta que ens permet observar de lluny la bassa sense molestar a la fauna
que s’hi aplega.
Després de la visita continuem recte el nostre camí que comença a baixar i passa un
altra cadena, eixint ja de la zona més protegida de la Balsa. i comencem a trobar bancals
treballats.
Uns minuts més endavant trobem un collet amb una bifurcació de pistes, hem de seguir
a la dreta i un centenar de metres més avant trobem un sender clar a l’esquerra que
s’endinsa en uns bancals d’ametlers abandonats per on continuem la ruta.
Passats els ametlers el camí aboca a un barranquet ombrívol on, envoltats de grans
llentiscles, pins i algun ginebre anem pujant cap a l’Alt del Senyor.
Arribem a la part més alta passant per la vora d’una caseta enrunada i fem cap a una
pista. Hem de seguirla a l’esquerra i avall, si pujarem a la dreta retornaríem a la part
més alta de l’Alt del Senyor per on hem començat la ruta.
La pista baixa entre camps d’ametlers treballats, passant vora una caseta i dirigintse de
gaidó cap al coll del Marianet que ja distingim. Només ens queden uns centenars de
metres per a retornar al punt de partida i donar per acabada la ruta.

