D’ALCÚDIA A XINQUER

Castell de Xinquer.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim d’Alcúdia per la font de Sant Pere, seguint el GR 36 direcció Villamalur, i
continuem per la senda principal durant 900 metres (15 minuts) descartant un parell de
senderols que es desvien cap a l’esquerra, fins arribar a una pista.
Travessem la pista que s’acaba, i continuem per senda seguint el GR que ara va pel
fons d’un barranc (la barrancada) enmig d’un bosc d’alcornocs. En temps plujós sol
baixar un filet d’aigua pel barranc.
Als 100 metres ens desviem per una senda que puja a l’esquerra de traçat sinuós que
remonta per l’ombria del bosc. Passem per un alcornocal molt ben conservat tot seguint
una senda oberta per a traure’n el suro. A mitja pujada deixem un entrador a la dreta que
va a una antiga font, ara perduda, i quan ja som quasi dalt passem per la vora d’una
caseta vora uns bancals perduts.
Poc després de passar la caseta arribem a un coll on la senda continua recte mentre
que nosaltres hem de girar a la dreta pel canvi d’aigües, muntant sense senda
definida, anirem sempre buscant els passos més fàcils, doncs llevat de l’última part el
sotabosc ha estat netejat i pujarem doncs per un bosc mixte de pins i alcornocs en solana
més esclarissat.

Després de 300 metres de pujada arribem a una senda que hem de seguir a
l’esquerra. Es tracta de l’antic traçat del GR que ve des de la barrancada. A partir d’ací
les sureres deixen pas als pins, tot seguint la carena de la serra. Si ens anem fixant
podrem vore les restes de les trinxeres obertes durant la guerra civil que es troben tot al
llarg del cim, algunes de molt ben conservades.
Anem seguint el traçat vell del GR fins al capoll on encara podem vore d’ací d’allà
algunes marques blanques i roges de pintura mig esborrades. Quan per fi arribem al
capdamunt de tot hem de seguir recte entremig del pinar per una senda amb forta
pendent.
Als 100 metres trobem de nou el GR que hem de seguir de baixada. El nou traçat
del GR segueix el camí lògic i va a buscar el collet proper per a saltar la muntanya,
l’antiga traça pujava per dalt la serra per un camí més costerut i més llarg, però que fou
l’únic viable fins que no es va netejar el camí vell.
200 metres més, i arribem al final d’una pista on girem a l’esquerra. Deixem recte
un maset nou a mig fer, i a la dreta uns bancals mig cuidats. Seguim ara la pista a la
vora de la qual trobem encara alguns bancals treballats. Estem a la partida de Pedralba,
terme de Suera, des d’on ve la pista. El bosc està ací recuperantse dels incendis que
l’han assolat. Si ens fixem bé podrem distingir entre els arbres que conformaran el bosc
del demà nombrosos roures, és possiblement aquest racó frescal el lloc on més abunden
aquestos arbres en tota la serra d’espadà.
Als 800 metres (15 minuts) hem de deixar la pista agafant una senda que puja a
l’esquerra amb marques blanques, uns metres més enllà es troba el mas de la
Campana, anomenat així per la curiosa campana que penja al davant del mas, feta
aprofitant un antic obús de la guerra. Antigament aquesta campana es trobava penjant de
l’olivera de la vora del mas però va desaparèixer; quan finalment va ser recuperada els
propietaris van optar per obrarla al davant del mas evitant males tentacions, i
conservant així el que ja s’ha convertit en un símbol de la Serra. Uns metres més enllà
del mas hi ha una font d’aigua fresca on calmar la set.
Després de 10 minuts de pujada per la senda, arribem a un coll on trobem un
encreuament de senders. Hem de travessar el coll i seguir una senda que passa a la
vessant sud. Es tracta del camí vell de Pedralba a Xinquer. La vegetació canvia en tota
aquesta zona doncs el rodeno dominant en aquesta part de la Serra deixa pas a la
calcària en tota al vall del Xinquer. Trobem doncs restes d’antics pinars de pi blanc amb
coscoll, argilaga i romer.
Seguim la senda de baixada al llarg de quasi un quilòmetre, tot passant per unes coves
utilitzades de refugi, fins que arribem a una bassa i una font, enmig dels antics bancals
del Xinquer, ara quasi tots abandonats.
Seguim una senda a l’esquerra per baix de la font que pels bancals ens durà a una
pista nova que ve del Xinquer.
Seguint la pista recte arribem al Xinquer, antic poblat depenent de l’Alcudia,
despoblat de resultes de la guerra, doncs quedava enmig del front, i que no va ser tornat

a ocupar. Podem pujar a l’antiga església de la qual només resten els murs, i provar
d’imaginarnos el traçat dels carrers i les cases. Fins i tot podem aventurarnos al proper
castell que vigila el poble i els cultius des de dalt.
Seguim pista recte i als 200 metres hem de seguir pista esquerra cap avall de retorn a
Alcúdia i que hem de seguir ben bé tres quarts d’hora (3,5 km) fins arribar a la carretera
d’Alcúdia a Algimia. Aquesta darrera part ens ofereix un pinar incipient que comença a
prendre forma després dels incendis dels anys 80, i ja cap al final tota una sèrie de
bancals d’oliveres i ametlers treballats que ens indicaran la proximitat d’una població.
Des d’ací només ens resta 1 km per carretera fins al poble.
Existeix una alternativa per senda però resulta més difícil de trobar. Hauríem de deixar
la pista als 2,6 km, just al punt on gira cap al sud, per seguir paral∙lels al barranc buscant
les traces del camí vell (empedrat però sense netejar), als pocs metres trobem una pista
que hem de seguir a l’esquerra per travessar el barranc del Xinquer (o riu de Veo) on
trobarem una senda a la dreta que ens conduirà enmig d’una xarxa de bancals i caminets
per anarhi fins el GR a 50 metres de la font de Sant Pere des d’on havíem començat
l’excursió.
En total haurem fet 10 quilòmetres, que ben bé els podem fer en tres hores, sense
contar parades.
Altura máxima: 739.75 mts  Altura mínima: 470.31 mts  Desnivel acumulado: 680.31 mts
Distancia: 9.94 km
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Perfil de l’excursió.
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