NEVERA  RÀPITA

Cim de la Ràpita.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
La nostra ruta mou des del coll de la nevera, situat a la carretera que uneix les
poblacions d’Alcudia i Algimia.
Dalt de tot del coll trobem una zona recreativa, i a pocs metres la nevera d’Algimia la
millor conservada de tota la serra, testimoni d’un comerç de neu ja desaparegut.
La nostra ruta mou just per la pista que s’enfila per l’altra banda del coll, seguint
bona part del recorregut el PRV63.6.
Als cinc minuts el PR es desvia a l’esquerra per un entrador a un corral. La senda
segueix per darrere del corral amunt amb una forta pendent. Aquesta costera es troba
desforestada a conseqüència dels repetits incendis patits, i només coberta per argelagues
i arçots
Assolim per fi el cim d’un tossalet cònic unit a un altre de semblant, es tracta de “las
dos tetas”. Al tossal d’enfront podem vore les restes dels nius de metralladores i
trinxeres de la guerra. Conten els més vells que el front es trobava enmig dels dos cims.
Després de davallar un poc arribem a un colladet on seguirem recte. La senda que
baixa a ma esquerra ens duria a la font de la calçada, mentre que la senda que baixa per
la nostra dreta fa cap a la pista del puntal del gordo, per on tornarem, encara que més val
no haverla de fer servir.

A partir d’ací comença la veritable pujada a la Ràpita; ens queden tres quarts d’hora de
dura pujada amb uns pocs descansos. Comença entre pins i carrasques jòvens, passant
per pinars madurs i zones cobertes d’un bonic bosc mixte.
Quan ja ens trobem prop del cim el bosc deixa pas a una zona de matolls a causa d’un
incendi no massa llunyà.
La Ràpita, depenent del ritme de marxa ens haurà costat entre una hora i hora i mitja,
des d’ací només hem de seguir el sender de baixada, això sí després de gaudir de les
vistes (si el dia és clar). De tota manera igualment estarem satisfets d’haver fet el cim
més alt de la serra amb els seus 1005,8 metres sobre el nivell de la mar.
A més del cim més alt també ens trobem amb una relíquia botànica, doncs és un dels
pocs llocs on podem trobar roures rebolls (quercus pyrenaica), propis de zones humides
i fredes amb sòls àcids, i que pels nostres voltants només trobem al cim de Santa
Bárbara de Pina i pels voltants de Penyagolosa. Al cim de la Ràpita degueren ocupar
més extensió abans que ara, per més que l’abundància d’exemplars jòvens apunta a la
reconquesta del lloc que els pertoca, sempre que els incendis no ho impedesquen.
Deu minuts a bon pas baixant pels bosquets de carrasques i roures i arribem al coll de
Villamalur (dit així a Algimia perquè passa el camí per anar a Villamalur).
Des del coll de Villamalur hem d’anar amb els ulls ben oberts per agafar una
senda que mou a la dreta, pràcticament 180º de com anàvem.
Deixem doncs el PR que continua a l’esquerra i avall cap a Algimia, així com una senda
que munta recte cap a la Lastra, i una altra de ben marcada que baixa a la dreta cap a
Cuatre Camins. Agafem doncs una senda ampla i un poc de pujada a contrapèl, i poc
xafada. Es tracta d’una vella pista oberta per a treure fusta després d’un incendi i
abandonada tot seguit, que ha estat netejada no fa massa. Encara que el poc ús fa que la
vegetació torne a envairla es pot seguir bé.
Passarem ací per tota l’ombria de la Ràpita, observant al començament grupets de
roures que deixen pas a un pinar jove que va fentse més espès conforme anem baixant
cap a la vall del Xinquer. Si anem a la tardor podrem vore al fons de la vall el color
daurat dels castanyers i lledoners, i al final de l’hivern el blanc rosat de la flor de
l’ametler als pocs bancals encara treballats.
Tota aquesta vall està dominada pel castell de Xinquer, que vigila les cases ara
deshabitades de l’antic poble de Xinquer, abandonat després de la guerra.
Baixem per aquesta antiga pista, sempre avall fins arribar a una pista transitable al cap
de tres quarts d’hora, que hem de seguir a la dreta.
Aquesta és la pista del puntal del gordo, que no hem de deixar fins que s’acaba per a
convertirse en sender. Abans del final passarem per la vora d’un bancal d’ametlers
voltat d’una valla, a l’altra banda del bancal es troba el puntal del gordo, amb un niu de
metralladores de vigia.
Després d’una curta baixada la pista finalitza i continua senda que travessa el barranc
de la horta per tornar a convertirse en pista just a l’arribar a un collet.

Tres quarts d’hora després d’agafar la pista del puntal arribarem altra vegada al coll de
la nevera completant així la ruta.
En total haurem recorregut 10 km que podem fer en tres hores o tres hores i mitja,
descontant les parades.
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Perfil de l’excursió

Nevera d’Algimia amb la Ràpita al fons.
Xavier Llop
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