d'Alcudia de Veo a Suera per Pedralba

D'ALCUDIA DE VEO A SUERA PER PEDRALBA

Castell de Suera des de la font del Porc.

La marxa de hui són 10 km per la Serra d'Espadà. Moure'm des d'Alcudia per la Font de Sant Pere
remuntant la Barrancada per entrar a Suera per la partida de Pedralba. Passant pel mas de la
Campana i la font de l'Avellanar arribarem pel Salt de la Novia a les fonts de Castro des d'on, pel
camí vell, baixarem a Suera.
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HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 5
vesprada
DISTÀNCIA: 10 km
DESNIVELL: 400 metres
TEMPS REAL: 4 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real

d'Alcudia de Veo a Suera per Pedralba

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim d'Alcudia de Veo pel vell camí empedrat de Villamalur que remunta la Barrancada travessant un
espès bosc mixt de pins i alcornocs. En algun tros el camí té mal peany doncs discorre pel fons del barranc i
en temps de pluges podem trobar-nos aigua. Deixem a la nostra dreta el Casalet i las Peñas de Gil i
remontem per assolir el collet de Pedralba per a entrar a la partida homònima de Suera. Els cims que ens
envolten es troben foradats per velles trinxeres i nius d'ametralladores de l'última guerra civil, sobretot el
Altico de Pedro Molina que ens queda a pocs minuts a la dreta des del coll, i que bé mereix una visita.
Transponem el coll i canviem ara de vessant i de terreny, deixant enrere el rocam roig del rodeno (gres roig)
per a travessar un dels pocs llocs on afloren les pissarres més antigues, es tracta del rocam més vell de tota la
serra i dels més vells que podem trobar a les nostres comarques. Fem un tros de baixada i arribem a un
bancal d'on mou una pista, continuem resseguint una pista que enllaça els pocs bancals encara treballats del
terme de Suera.
Passem per les Ombries de Pedralba, on trobem alguns exemplars solts de roures que colonitzen els bancals
abandonats per l'home fins a arribar al mas de la Campana, nom popular que li ve donat per la campana que
penja a la seua façana, feta amb la carcassa d'un obús de la guerra civil. Deixem la pista que uns metres més
avant passa per la font del mas, i agafem una vella senda que baixa cap a les fonts de Pedralba. Les fonts són
un conjunt de surgències d'aigua que antigament regaven tots els bancals de la partida, i hui en dia forneixen
d'un magre cabal la part alta del barranc de Castro, lloc on naix el riu Sec de Betxí.
L'ombria de les fonts és un paratge amerat d'humitat i on trobem una vegetació abundant amb exemplars rars
en climes secs, així després de passar la bonica font de l'Avellaner, trobem un raconet on s'amaguen alguns
joves grèvols amagats per una vertadera jungla de lligabosc i arítjol.
Eixim per fi a la pista de Pedralba, que seguim avall per la vora del barranc fins passar el salt de la Novia
arribant a les fonts de Castro. Les fonts són en realitat una mina d'aigua horitzontal que punxa la muntanya i
per on brolla l'aigua que rega les hortes de Suera. El lloc, fresc i agradívol, convida a seure en alguna de les
taules i fer un mos i un glop d'aigua fresca per reprendre el camí amb noves forces.
Des d'ací agafem el camí vell de Suera. Al cap de poc passem pels corrals de Castro, l'únic que queda de
l'antic despoblat de Castro, un dels tres pobles de la vall de Suera, emplaçat com els altres dos a la vora de
l'horteta que li servia de sustent.
Continuem pel camí vell, ara malmés per l'obertura d'una pista sense cap utilitat concreta, resseguint el riu,
sempre per la part de dalt de l'horta, deixant a la nostra esquerra el castell i les sèquies que reguen les hortes
de Suera a la dreta.
Quan ja duem vora mitja hora de recorregut
passem per l'alcornocaret on el terreny calar,
dominant en tot el trajecte, deixa pas al rodeno.
Just en aquest punt trobem enfitada en verd una
baixada a la font de la Bocamina, que queda als
nostres peus.
Després de l'alcornocaret passem per dalt del
molí i la bassa de Suera Alta, i un poc més
avant arribem al trencall que puja a l'antic
despoblat de Suera Alta. De l'antic poble,
habitat fins fa poc més de 100 anys només
resten algunes parets i el record dels més
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majors.
Un poc més avant passem per sota de les coves de Suera Alta i la cova de Quico Pato i, deixant a l'esquerra la
pujada al castell, arribar a les Passeres del riu, on una sèrie de pilons de formigó ens ajuden a travessar el riu
en cas que porte molta aigua.
Continuem el nostre camí ara formigonat, entre bancals encara treballats, i enllacem amb la moderna pista de
Castro, per on continuem ja a les envistes del poble, entrant al poble per les velles Eres, ara en procés
d'urbanització. Arribant a la plaça major on s'acaba la ruta.
LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
ALCUDIA DE VEO
Situat en el vessant septentrional de la Serra d'Espadà a la vora del riu de Veo i en ple cor del parc natural de la
Serra d'Espadà entre boscos, així com abundants brolladors.
El seu terme municipal és totalment muntanyós i gran part del mateix es troba poblat de grans extensions de bosc
on les espècies predominants són les sureres, pins i alzines. Així, 2229 hectàrees del terme municipal estan
ocupades per extensions boscoses i només 144 per superfícies de cultius. El nucli urbà de l'Alcúdia de Veo, així
com el de Veo s'estenen a la solana d'un muntanya, junt amb la carretera Onda-Aín i en la vora del riu de Veo.
Hi ha poques notícies referents als orígens de la població. Les restes més antigues que es coneixen de la mateixa
pareixen remuntar-se a l'existència d'una xicoteta alqueria islàmica. Degué ser reconquistada per les tropes del rei
Jaume I en data semblant a la de les poblacions veïnes, és a dir, cap al 1238.
Lloc de moriscos, en 1609, quan es va decretar l'expulsió, tenia prop de 600 habitants, que es van sumar a la
sublevació de la Serra d'Espadà. Després de l'expulsió dels moriscos, va quedar pràcticament despoblat i fins a
l'any 1900 no va recuperar aquell nivell de població
Monuments:


Església de Sant Miquel. Situada a l'Alcúdia de Veo. Obra del segle XVIII.
Castell de l'Alcúdia de Veo. Com la majoria dels de la serra podria ser d'origen àrab, encara que el seu
estat actual i la falta de bibliografia sobre el mateix dificulten en gran manera la seua datació exacta.
Encara que es troba en ruïnes es pot observar que degué ser un castell d'una certa envergadura i bella
factura. Hui es troba quasi ocult per la vegetació que l'envolta. No obstant això, una observació detinguda
dels seus restes descobrix pràcticament la totalitat de l'emmurallament del recinte. Així mateix, també es
poden veure part de les seues torres de defensa i la torre principal.
 Castell de Xinquer. Situat en el poblat abandonat de Xinquer. El castell seguix les pautes i tipologia
habituals de les fortaleses musulmanes, encara que no es pot assegurar amb rotunditat el seu origen i la
datació per la falta de bibliografia sobre el mateix.
Construït sobre un gran penyal el seu accés resulta
molt difícil.


MAS DE LA CAMPANA
Mas de la partida de Pedralba de Suera, antigament
anomenat Mas de Ximo Forn però avui en dia més conegut
pel nom de la Campana degut a la campana de recobriment
d'un obús de la guerra civil que, penjat ara a la façana del
mas, ha passat a ser un símbol d'esta part de la serra on

d'Alcudia de Veo a Suera per Pedralba

tothom que passa la fa sonar.

SUERA
El terme municipal de Suera presenta un relleu muntanyenc ja que es troba en les últimes estribacions de la Serra
d'Espadà, amb el descens progressiu d'altures i duresa del relleu en trànsit cap a la Plana. Aquest relleu té una clara
influència en el paisatge que es pot observar en la localitat, en la qual es pot gaudir d'importants extensions de
boscos de pins i sureres. El paisatge del poble també es troba esquitxat de cultius de secà i regadiu. El cultiu de
secà s'assenta sobre el terreny de forma de terrasses mitjançant els abancalaments que han anat realitzant els seus
habitants al llarg dels anys. Els cultius de regadiu són possibles gràcies a les nombroses fonts existents en el terme
municipal que són canalitzades mitjançant sèquies.
Suera Alta (aldea) i Suera Baixa (municipi) tenen el seu origen en diversos poblats àrabs, units darrere la
conquesta cristiana. Jaume I donà la vall en 1260 a Pere, fill de la seua esposa Teresa Gil, i li atorgà franquícies.
Després el senyoriu pertanyeria als ducs de Medinaceli. En 1609 romangué despoblat fins el 1611. Tot i que en
aquesta data arribaren alguns repobladors, el seu auge demogràfic va arribar amb el segle XVIII
Abundants brolladors es reparteixen pel terme se Suera, destacant cinc Fonts: la de la Muntanya Castro,
Bocamina, Ullals, Avellanar i Font del Riu.
És el Barranc de Castro on es concentra el major nombre de brolladors seguint pistes i camins entre pinedes que
duen a la vall, en el paratge de Castro s'ha condicionat per al gaudi de visitants una zona recreativa.
Monuments








Església de l'Assumpció. Temple que presenta una dimensions espectaculars donat el reduït del nucli urbà.
Conserva frescos de Joaquim Oliet i un mural ceràmic en la façana de Manuel Safont. Es va construir en
el segle XVIII.
Ermita del Crist de la Clemència.
Castell de Suera. D'origen àrab. Va ser construït en el segle XII. Està situat en la cúspide del turó de
Suera Alta a una altura de 582 m. El castell es troba en ruïnes, però la seva silueta retallada abruptament
és una de les més cridaneres dels castells d'Espadà. Encara s'aprecien grans llenços de muralles i la part
inferior del que hagué de ser la torre major. Castell associat a quatre alqueries musulmanes a les quals
donava protecció i que, després de la conquesta, van ser agrupades en un únic nucli urbà, l'actual Suera.
Despoblat de Castro. Restes d'un antic assentament d'origen medieval. En el lloc també s'han trobat restes
de ceràmica medieval.
Despoblat de Suera Alta. Restes d'un antic poblat d'origen medieval. Conserva bona part de les seves
estructures, cases, molins i carrers, la qual cosa fa molt atractiva la seva visita. Així mateix també s'han
trobat restes de ceràmica medieval.
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