XOVAR – NEVERA D’ALFONDEGUILLA

Camí vell d’Alfondeguilla.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
L’excursió comença a Xovar. Agafarem un camí que per la part alta de la població es
dirigeix a la Punta de la Sartén passant pel dipòsit d’aigua que serà la nostra primera
fita.
Seguim una senda que mou des de la part de darrere del dipòsit d’aigua i després de
passar un collet s’enfila pel llom de la montanya travessant un bosc obert de pins i
sureres, molt afectat pels incendis i en procés de regeneració. Anem seguint un antic
camí que puja cap a les mines que guanya altura molt ràpidament continuant
seguidament pel llom de la montanya que separa el barranco de Ajuez del barranco del
Carbón. A la nostra esquerra i avall discorre la carretera d’Eslida, mentre que a la nostra
dreta podem observar les traces de la senda que puja des del Pantanet de Xovar (o
d’Ajuez) passant a l’Hembrar passant per la Peña del Agua sota la qual es troba la
Fuente Fresca.
Quant ens trobem a l’altura de la Peña del agua la senda abandona la cresta per on
veníem desviantse a la dreta per la solana, mantenint la cota per anar a buscar un collet
on fem cap a la pista de l’hembrar, just al mateix lloc on acaba la senda del barranc
d’Ajuez.

Arribats a este punt on ja hem fet 2 km llargs (de 30 a 40 minuts de marxa) hem de
seguir la pista a la dreta.
Als 300 metres (2 minuts) deixem una pista a l’esquerra seguint recte, i als 500 metres
arribem a un rellomet d’on ix una pista en mal estat a l’esquerra amb un fort coster.
Seguirem per esta darrera pista.
Des del mateix encreuament a la nostra dreta ix un senderol perdut que ens duu en un
parell de minuts a les restes d’un antic forn de cinabri, on fonien el mineral per a
obtindre mercuri. A les vores de la pista d’este mateix lloc podem vore una antiga
trinxera de la mina de mercuri, així com diversos pous, hui en dia tapats, de la mateixa
mina. Enfront nostre podem vore també les restes d’uns edificis que pertanyen a la mina
Diana. Si ens hi arribem darrere dels edificis es troba la bocamina i amb una llanterna i
molta cura podem endinsarnos alguns metres en l’antiga mina tot mirant de no caure en
cap pou.
Seguint el nostre camí pujant per la pista coronarem l’ample cim de la nevera, i a 800
metres de l’anterior encreuament trobarem una senda a l’esquerra ben marcada i amb un
cartell indicador que ens assenyala la baixada a la Nevera de Castro que bé mereix una
visita. Portem ja 4 km des de Xovar (més d’una hora), per tant és un bon moment per a
fer un descans aprofitant les magnífiques vistes del lloc (si fa el dia clar).
Seguim la pista pel cim passant primer pel vèrtex geodèsic de la Nevera i més tard per
una caseta amb una antena de telecomunicacions. Més endavant i a un fondet passem
per la erica del vaquero on hi ha unes construccions enrunades i finalment arribem al
final de la pista des d’on continua una senda. (1km)
Continuem seguint una senda ben enfitada uns 300 metres més on hem d’estar atents
per agafar una senda que baixa cap a l’esquerra (amb unes fites a l’inici) amb una forta
baixada.
Anem seguint tota l’estona (des de la Nevera) la ratlla de terme de l’Alfondeguilla i
Xovar, per tant de tant en tant trobarem paletes de coto de caça que ens confirmen que
seguim el camí correcte.
En poc més de 500 metres en baixem 150, per un sender amb pedres soltes entremig
d’un bosc mixt de pins i alcornocs, molt aclarit pels incendis. Arribem ara a un collet on
hi ha un sender que baixa per la nostra dreta, però nosaltres seguirem recte passant per
l’oest un tossalet que s’alça davant nostre. Passem un altre tossalet per ponent i arribem
a un ample cim on trobem una altra senda que ens arriba per la dreta, que no hem de
seguir (tant esta com l’anterior baixen a Xovar acurtant l’excursió).
Seguim ara per una ampla lloma amb cura de no perdre el sender principal, enmig d’una
malea formada principalement per romer.
Quant la part més forta de la baixada s’acaba, arribem a uns bancals treballats que hem
de passar per l’esquerra tornant a agafar la senda per baix d’un pi, i reseguint un
barranquís.
Finalment després de quasi una hora de baixada arribem a una senda més important,
empedrada, perpendicular a la nostra marxa i que hem de seguir a la dreta. Es tracta del
vell camí d’Alfondeguilla a Xovar i que no hem de deixar fins retornar al poble.

Als 300 metres arribem a un encreuament de pistes, on no hem de seguirne cap sinó,
continuant la direcció que duiem seguir la senda que tenim davant.
Seguim 1 km per este camí ben traçat i empedrat fins que arribem a una pista que
seguirem a la dreta per entre bancals d’oliveres i ametlers arribant a Xovar en poc
menys de mitja hora.
En total haurem fet 11 km que a un ritme normal podem fer en 3 hores i mitja a quatre,
sense contar parades ni les visites a la nevera i a les mines. Es recomanable dur aigua
doncs no trobarem cap font pel recorregut, i roba d’abric per als dies freds i ventosos de
l’hivern.

Peña del Agua des de les mines.

Altura máxima: 872.61 mts  Altura mínima: 400.66 mts  Desnivel acumulado: 752.76 mts
Distancia: 10.73 km
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