de Segart a Sant Esperit pel GR-10

DE SEGART A SANT ESPERIT

Sant Esperit des de la Creu.

Farem una bonica passejada per l'extrem oriental de la serra Calderona, entre Segart i el monestir de
Sant Esperit, considerat com la cuna de l'excursionisme valencià.
Passarem sota montanyes modestes però de molta anomenada com el Garbí, la Mola de Segart, el
Xocainet o el Pic de l'Àguila, per a davallar cap a la vall de Toliu, on es troba el Monestir de Sant
Esperit.
Altura máxima: 439.46 mts  Altura mínima: 184.22 mts  Desnivel acumulado: 34.14 mts
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HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 4
vesprada
DISTÀNCIA: 5 km
DESNIVELL: 200 metres
TEMPS REAL: 3 hores
TEMPS TOTAL: 5 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Travessem el poble passant pel carrer de Sant Josep que passa per l'església i l'ajuntament, i ja abans
d'eixir per la font del llavador on podem agafar aigua (i davant hi ha un bar). Abans d'eixir del poble
trobem uns taulellets a la paret amb les altures dels principals cims i paratges del terme.
A l'eixida del poble i vora un panell explicatiu de la ruta hem d'agafar un camí asfaltat que baixa a
l'esquerra, i uns metres més endavant deixem l'asfalt en una revolta a l'esquerra per seguir per la
dreta per una pista que s'endinsa pel barranc de Segart.
Els bancals treballats són cada vegada més escassos conforme ens allunyem del poble i donen pas a
pinars o a bancals abandonats ara en procés de colonització pels pinars i matollars.
El camí esdeve senda ampla i a l'arribar a la capçalera del barranc fa una revolta per a pujar per un
pinaret al coll que tenim per dalt. És en este racó fresquívol on es troba la font del Campaner.
Una trossada més i ja hem acabat l'única pujada del dia, o si més no la més forta; arribem a una
pista que hem de travessar agafant-ne una que ix un poc a la dreta tirant un poc cap amunt.
Ens trobem en un collet des d'on, en dies clars, es
veu la mar. A l'altra banda d'un barranquet veiem els
cims del pic de l'Àliga, dos montanyetes
arrodonides entremig de les quals hem de passar
dins de poc. Si girem la vista a ponent vorem la
característica silueta de la Mola de Segart elevant-se
sobre les terres que l'envolten i defensada per
cingles que l'encerclen.
Arribem a un ample pla on ens trobem amb uns
bancals de tarongers, seguim a l'esquerra fent la
volta per dalt a la finca, fins que trobem un forcall
de camins, hem de seguir a la dreta per un camí que fa pujada i s'estreta sent més bé una ampla
senda. Anem per una zona de matolls baixos, i quan arribem a la part més alta comença a aparèixer
el pinar, encara jove. Ací deixem una senda a la dreta que puja a un dels cims de l'Àguila i baixem
cap a un collet on hi ha dos pins més grans que s'han salvat dels incendis. Deixem un sender recte
que puja al pic bessó de l'Àguila i girem a la dreta passant entre els pins per una senda que comença
a baixar en forta pendent.
Conforme anem baixant comencem a vore la vall de Toliu on es troba el monestir de Sant Esperit, la
part baixa es troba plena d'urbanitzacions però la part alta on es troba el convent està envoltada
encara per una bella pinada. Anem baixant per la dreta de la divisòria d'aigües fins a un collet on,
deixem la senda que recte s'enfila al següent cim, i trenquem a l'esquerra enfilant la llarga baixada a
la vall.
La primera part de la baixada la vegetació baixa, el matollar i el pinar jove ens permeten unes
magnífiques vistes de tota la vall i els cims que l'envolten: la creu, el xocainet, la montanya Redona.
Quan arribem al fons de la vall el camí es fa més ample i segueix un barranquet, els pins són ja un
poc més grans, i quan ja s'obre la vall entrem dins del pinar.
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El camí que seguíem arriba a una ampla pista, ací
el GR segueix a la dreta cap a la mar, mentre que
nosaltres seguirem a l'esquerra per, després de poc
més de cinc minuts arribem per fi a la nostra
destinació, el bell i tranquil convent de Sant
Esperit. Abans d'arribar es troba la font del Beato
Nicolas i una xicoteta zona recreativa.
Dins les parets del convent, trobem un bell i
tranquil jardí i una placa commemorativa del
Centre excursionista de València. Fora hi ha un
bar, no sempre obert i un parking per a cotxes.
Continuarem pel bell camí d'accés al convent, vorejat de xiprers fins al parking principal.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
SEGART
El poble es troba situat als peus de la muntanya El Garbí (601 metres). El relleu és accidentat doncs s'estén sobre
el vessant esquerre de l'actual Parc Natural de la Serra Calderona, en el vessant que baixa cap al riu Palància.
Destaca la muntanya de la Mola i del Puntal de l'Abella. Entre els barrancs estan els de la Font del Llavaner, El
Meliquet i de Segart.
Té el seu origen en l'època islàmica, a la qual pertany el seu castell; després de la conquesta Jaume I (1208-1276)
fou donada pel bisbe de Vic de qui va passar a mans d'Adam de Paterna; més endavant, Pere el Cerimoniós
(1319-1387) va entregar-la a Bernat de Ripax i, posteriorment, passà a pertànyer a Morvedre, de la qual es va
independitzar el 1535 per a convertir-se en un annex d'Albalat de Tarongers; lloc de moriscos (40 focs el 1609) de
la fillola de Sogorb, restà despoblat després de l'expulsió, a conseqüència de la qual cosa Joan de Vilarrasa ,
senyor de la baronia d'Albalat i Segart, donà carta de població el 1611 i repoblà amb cristians catalans; el 1846
abastà la seua independència d'Albalat dels Tarongers; en el segle XIX s'ha deixat sentir l'emigració devers Sagunt
i València.
Monuments:
 Església de la Immaculada Concepció. 1796-1802.


Castell de Segart. Musulmà. En estat de ruïna, tot i que conserva part de les muralles i de la torre major.



Calvari. Viacrucis amb interès arquitectònic que acaba en una ermita.

SANT ESPERIT
Situat a poca distància del poble de Gilet, dins del terme del qual s'inclou, s'arriba a ell per una carretera local.
Monestir franciscà del segle XVII compte amb diverses obres del pintor valencià Josep Segrelles.
El monestir es troba situat en la capçalera de la vall de Toliu, envoltat de muntanyes les altures de les quals arriben
fins als 400 m. Les més importants són:
•

Xocainet (437 m.)
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•

Bec de l'Àguila (441 m.)
• La Redona o Penya (427 m.)
• Mont de la Creu (325 m.)
La vegetació natural es caracteritza per l'existència de pi carrasquer en gairebé totes les muntanyes així com el
matoll de garriga.
El monestir va ser fundat per Maria de Lluna, esposa de Martí l'Humà, arran de la pacificació de Sicília. Per a això
va contar amb la donació dels terrenys de Jaumeta de Poblet, vídua de Pere Guillem Català, senyor de Gilet, el
qual va heretar la propietat juntament amb la seva filla Joana, confirmant la donació del Papa Benet XIII en 1403.
El rei Ferran el Catòlic va sol·licitar la cessió del convent a les Trinitàries, accedint al desig de sor Isabel de
Villena; però això no va arribar a consumar-se i el monestir va romandre abandonat fins a 1491. En 1692, va tenir
lloc la inauguració de l'Església actual, després d'uns anys d'abandó.
Durant la guerra de la independència, els frares van abandonar el convent convertint-se en un hospital de sang. En
1813, tornen els frares i ja en la desamortització, les extenses pinedes passen a les mans de l'Estat. En 1835, els
frares tornen a abandonar el convent, ocupant-lo novament en 1878 declarant-lo col·legi de missions per a Terra
Santa i El Marroc en 1889 sota el patronat de la reial Corona.
Després del parèntesi de la guerra, va cobrar esplendor amb l'assistència d'un gran nombre de novicis, però
actualment ha perdut la seva condició de col·legi. Actualment s'ha instal·lat un museu amb obres i documents
interessants, encara que cal assenyalar que fonamentalment, és avui dia un lloc d'esplai i descans.

SERRA CALDERONA
El Parc Natural de la Serra Calderona comprén una extensió de 18.019 ha. Situat entre les províncies de Castelló i
València, queda constituït per una alineació muntanyosa d orientació nord-oest sud-est que separa les conques
dels rius Palància i Túria. S estén per les comarques de l Alt Palància, Camp de Morvedre i Camp de Túria.
Constituïx un dels enclavaments naturals més valuosos de la Comunitat Valenciana, les característiques físiques i
naturals del qual li atorguen un interés ecològic excepcional, al mateix temps que paisatgístic.
La denominació d aquesta serra com a serra Calderona és molt recent. Com era coneguda anteriorment?
L il·lustrat Cavanilles, en les seues Observacions sobre la història natural extretes després dels seus viatges pel
territori valencià entre els anys 1795 i 1797, es referix a la serra amb diferents noms: monts de Segart, montes de
Serra i Nàquera, serralada de Portaceli, montes de Cucalon i montes de la Cova Santa. Però és a partir dels anys
50 del segle XX, quan diversos autors excursionistes comencen a referir-se a aquesta cadena muntanyosa amb el
topònim global de serra Calderona.

GR-10
El GR-10 és un sender de Gran Recorregut (més de 60 km o dos dies de camí) que travessa la península ibèrica
d'est a oest des de la Mediterrània fins a l'Oceà Atlàntic. Els seus 1600 km de recorregut comencen en Puçol i
acaben en Lisboa. Forma part del sender Europeu E-7.
Els 112 km del sender per la Comunitat Valenciana han estat marcats i dissenyats pel Centre Excursionista de
València que és qui se n'encarrega de la supervisió i conservació.
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