ALGIMIA – LA LASTRA

La Lastra des d’Algimia.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim d’Algimia, on podem deixar el cotxe a les piscines i agafar aigua a la fuente
Donace. Des d’ací agafem la carretera direcció a Matet i de seguida trobem una pista
formigonada a la dreta, que seguirem.
Tota la primera part del recorregut fins arribar al coll de Villamalur anem seguint les
traces blanques i grogues del PRV63.5 que es dirigeix a la Ràpita i Espadà.
La pista que seguim va vorejant el barranco del cañar, enfilantse cap a la part més alta
de la serra. Durant dos quilòmetres la pista, malgrat que no deixa de pujar, no presenta
grans costeres i discorre entre bancals d’oliveres i algun ametler ben treballats i
endreçats.
Passarem pel costat d’una bassa de reg, aprofitada ara també per als incendis, on arriba
una sequieta que arreplega l’aigua del barranc.
A la mitja hora (uns 2 km) el barranc s’estreta i els bancals van deixant pas a bosquets
de carrasques als morrets rocosos, i a alcornocs i pinars que entapissen les faldes de la
Ràpita, que ens queda a la dreta, i la Lastra, a la nostra esquerra.
Arribant quasi al final de la pista ens apareix una caseta a la dreta, a l’altra banda del
barranc, i davant per davant a la nostra esquerra ix una senda molt ben marcada i amb
la pintura del PR per on hem de continuar.

Comencem ara la pujada més dura, seguint el camí de ferradura que enllaçava Algimia
amb Villamalur, i travessant un bonic bosc mixt de pins i sureres.
Després de mitja hora de dura pujada arribem al coll. Des d’ací el camí continua per
l’altra banda cap als quatre camins (els que queden dalt de Xinquer), mentre que el PR
gira a la dreta per a pujar a la Ràpita. Nosaltres no agafarem ni l’un ni l’altre, sinó que
agafarem un senderol a l’esquerra per la carena de la serra.
Pugem un centenar de metres i el rodeno del sòl deixa pas a un tossalet calar on pugem i
des d’on tenim unes bones vistes de la Lastra, davant, i de la Ràpita, darrere nostre.
Baixem el tossalet fins a un coll on trobem una trinxera que travessa la senda, a partir
d’ací començarem a trobar trinxeres per tot arreu, les més espectaculars de les quals es
troben just al nord de la Lastra en la vertent que baixa al barranco del perrudo.
La senda que seguim discorre per la ombria de la serra molt a prop del cim, passant per
uns bonics bosquets de carrasques fins que als 20 minuts del coll trobem una altra
trinxera molt fonda i on el sender baixa seguint la trinxera per la dreta.
Des d’ací ix una sendeta poc xafada amb algunes fites que segueix recte amunt i que
hem de seguir si volem coronar la Lastra. Després haurem de baixar altra vegada fins
aquest punt i continuar per la trinxera.
Un centenar de metres llargs i la senda de la Lastra arriba a un pinaret passant per dalt
d’una trinxera (aquesta zona n’està plena), i un poc després trobarem unes fites de
pedres a l’esquerra i que hem de seguir pràcticament sense sender per entre pins i
carrasques per assolir el cim de la Lastra.
Malgrat els 1042 metres de la Lastra no veiem res des del cim doncs es troba totalment
cobert de carrasquissos. El descens l’hem de fer pel mateix camí de pujada, totes les
altres opcions passen per acabar camp través.
Quan retornem al coll agafem la senda avall per la trinxera que anirem seguint uns dos
cents metres planejant. Passem ara per un pinar en ombria, amb molts cirerers que han
crescut de manera espontània als bancals abandonats.
Després de passar uns carrasquissos arribem a un altre coll d’on ix un sender a
l’esquerra que hem d’agafar. (si seguirem recte passaríem per la nevera de matet i per
pista arribaríem a Matet pel cementeri).
Trasponem el collet i per un terreny calar sense arbres comencem a baixar en diagonal
per una zona de bancals d’ametlers abandonats seguint un sender un poc esvarós i de
mal peany.
Anem travessant este terreny disfrutant d’unes magnífiques vistes de la cara oest de la
Lastra, fins que al final el sender després de baixar a un bancal i seguir el marge
comença a pujar altra vegada passant per darrere d’una carrasca fins a trobar un sender
que baixa recte a la nostra esquerra, 10/15 minuts des del coll, depenent de les
precaucions amb que agafem la senda.
Baixem 100 metres al recte fins arribar a una pista que hem de seguir a la dreta.
Seguim aquesta pista més perduda uns 200 metres més fins trobarne una altra que hem
de seguir també a la dreta que entre bancals d’ametlers treballats i passant per una bassa
amb un corral arriba a la carretera d’Algimia a Matet que travessarem per seguir
recte.

El paisatge canvia totalment, hem deixat arrere la Serra i discorrem ara per un terreny
ondulat on abunden els bancals de cultius de secà. Encara que no ho parega açò també
és la serra d’espadà.
300 metres després de travessar la carretera trobem una pista formigonada a
l’esquerra que seguirem recte, fins que arribem a un dipòsit d’aigua on la pista gira a
la dreta, on deixem la pista i agafem una senda que mou per darrere del dipòsit
seguint un crestall calcari que separa el barranco del marchante del barranco del
granellper on passa la carretera.
Seguim aquesta senda uns 15 minuts fins arribar a una altra pista que seguirem.
Als 5 minuts curts arribem a una altra pista que hem de seguir a l’esquerra un tros fins
a trobar una senda a l’esquerra ben marcada amb fites, just abans d’un bancal
d’ametlers.
Seguim el sender pel mig d’un coscollar baixant un barranquís fins a un collet, des d’on
girem a l’esquerra per unes roques de rodeno tenint ja a la vista el poble on arribem al
cap de poc al dipòsit d’aigua de dalt del poble.
Només hem des seguir a l’esquerra per a arribar al final del poble a les piscines des d’on
hem eixit.
El recorregut total que haurem fet són 13 km, que ens pot costar de fer unes 4 hores de
temps real,
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Algimia d’Almonecir.
Xavier Llop

