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Barranc d’Aguas Negras
Itinerari
Començarem la nostra ruta des de la font de la Calzada,
font i àrea recreativa, reb aquest nom perquè per ací
passava una antiga calçada romana que unia les terres
de l’Alt Palància amb les de la Plana, com queda patent
en una inscripció que es troba a la mateixa carretera uns
centenars de metres més amunt de la font. Des de la
font de la Calzada anirem a buscar el barranc de Aguas
Negras, aquest barranc també anomenat de l’Espadà
està tancat pel coll de la Mina, on brolla la font de la
Parra, a la seua vessant dreta s’estén la serralada del
vèrtex i pic d’Espadà, i per l’esquerra trobem la
serralada del Cullera.
Anem remuntant aquest barranquet, serpentegem per
dins del barranc, habitualment porta un fil d’aigua,
encara que en època de pluges augmenta notòriament el
seu cabdal formant gracioses i boniques caigudes
d’aigua, prompte arribem a una confluència de
barrancs, per la dreta sens uneix el barranc Malo, ací
trobem un xicotet aixopluc de pastor fet de pedra.
Seguim caminant aigües amunt, anem canviant de vora,
ara la dreta ara l’esquerra. Un poc més avant
començarem a guanyar alçada per abandonar el llit del
barranc, ara el seguirem per una pista forestal que
travessa un bosc de sureres monumentals, aquesta ens
porta fins la capçalera del barranc, ací trobem la font de
la Parra. De la font seguirem cap el coll de la Mina i
en aquest punt trobarem la pista principal que uneix el
coll de la Nevera amb el coll de Ibola, seguirem en
direcció al coll de la Nevera, passant per sota del cim
de l’Espadà i de la cova del Estuco, a la nostra esquerra
i al fons veiem el barranc d’Aguas Negras, lloc per on
fa una estona caminàvem, mirant cap a l’horitzó en
direcció W veiem com s’obri la vall del Palància,
finalment agarrem una sendera que baixa en direcció
cap el barranc fins la font de la Calzada.

Font de la Calzada-barranc Aguas Negras-Font de la
Parra-Font de la Calzada.

La Nevera d’Algimia d’Almonacid
Situada al coll de la Nevera, a una alçada de
730 metres sobre el nivell de la mar, pertany a
la població d’Algimia d’Almonacid.
Es de planta circular de 9’60 metres de
diàmetre, per una fondària de 6 metres des de
la porta i d’11 metres des de la cúpula de la
coberta. En el centre de la cúpula de la coberta
hi ha una obertura d’uns 70 cm que era
utilitzada per a la càrrega.
Aquesta nevera data del S. XVIII, i la neu que
en ella s’emmagatzemava anava destinada per
al seu ús en la Plana i vall del Palància.

Nevera d’Algimia.

LA BRÚIXOLA
La brúixola ja era coneguda pels xinesos 2500 anys a.C, és simplement una agulla magnetitzada, si
aquesta la deixem oscil·lar lliurement pel magnetisme de la terra ens senyalarà la direcció nord-sud.
Avui en dia les brúixoles són aparells un poc més elaborats, encara que la base del seu funcionament és
la mateixa. Existeixen molts tipus de brúixoles, però com a norma general totes presenten les mateixes
característiques; una plataforma de sustentació, on va enganxat el limbo, aquest és una càpsula circular,
és mòbil i en el seu interior protegit per un líquid està l’agulla imantada. L’agulla imantada presenta de
color roig la part que senyala el nord, o bé té forma de fletxa. A més el limbo presenta dibuixats uns
meridians per facilitar l’ús de la brúixola junt amb els mapes, una fletxa dibuixada en el mateix sentit
que els meridians (anomenada fletxa d’orientació) i el limbo està graduat, habitualemt de 0º a 360º
(sistema sexagesimal), tot el limbo pot rodar sobre el mateix eix que l’agulla imantada. La placa de
sustentació habitualment és transparent i pot presentar diferents escales mètriques, una lupa i algun
component més que ens ajuda per a l’orientació. Totes les bases de sustentació presenten meridians,
fletxa de direcció i un punt de mira o indicador, tot açò ho fem servir per a marcar angles de direcció
respecte al nord.
La brúixola per sí sola només ens aprofita per senyalar-nos el nord magnètic de la terra, combinant
l’agulla magnètica, el limbo mòbil i la fletxa de direcció podem conèixer el rumb a un punt determinat.

ACTIVITAT MARCAR RUMBOS AMB BRUIXOLA
Sortin sempre del mateix lloc i seguint les indicacions trobaràs la “lletra prima” torna a marcar un nou rumbo o averigua el que et pregunte
A

250º

52 pasos

A’

170º

17 pasos

B

140º

35 pasos

B’

310º

Dibuixa el que veus

C

40º

48 pasos

C’

En quin rumbo està la passarela d’on vens?

D

320º

15 pasos

D’

En quina direcció està la fonteta?

E

10º

20 pasos

E’

En quin rumb està el baladre?

F

23º

59 pasos

F’

80º

30 pasos

Que hi ha?

Digues quin arbre és.

