D’ESLIDA AL PUNTAL DE L’ALJUB

Puntal de l’Aljub des del barranc de l’Oret.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim d’Eslida per la carretera de Xovar, i a 400 metres de la paleta d’eixida del
poble a una revolta tancada a l’esquerra de la carretera, just on hi ha un pontet sobre un
barranc, agafem una senda a la dreta.
Es tracta del camí vell d’Eslida a Xovar que remonta el barranc de Xovar.
El sender remonta el barranc que sol dur un fil d’aigua que naix a una fonteta del mateix
llit, i que en part es troba canalitzada cap a les hortetes del poble.
El paisatge que ens trobem és el típic d’Espadà, amb alcornocs i alguns pins negres
(pinus pinaster) a les zones amb menys sòl, i una vegetació de ribera al barranc.
Després de 6/7 minuts pel barranc el sender bo gira a la dreta enfilant coster amunt, el
senderol que continua recte també fa cap al mateix lloc però es troba més tapat per la
vegetació.
Després d’uns metres de sender costeruts arribem a una pista poc o gens usada que
hem de seguir a l’esquerra. Tota aquesta part es troba molt degradada com a
conseqüència dels incendis, el més recent dels quals es va produir l’hivern del 2003 i va
afectar tota la cara nord del puntal de l’aljub.
Als 5 minuts arribem a un encreuament de pistes on hem d’agafar a la dreta.

En 5 minuts més tornem a trobar una altra pista, seguirem a l’esquerra per la capçalera
del barranc de Xovar.
Després d’un tros pla arribem al camí asfaltat que puja des del port d’Eslida als
repetidors del puntal de l’Aljub i que hem de seguir a la dreta sense deixarlo fins
arribar dalt de tot.
De pujada passarem per les Tres Creus d’Eslida, on no hi ha cap creu, i pel collao dels
Morts, on deixem una ampla pista a l’esquerra, i un sender balisat com a PR que baixa a
Xovar. Just en aquest lloc podrem observar tota una línia de trinxeres que s’enfilen
muntanya amunt, recordatori d’una guerra especialment cruel en aquestes muntanyes.
Tres quilòmetres i trescents metres de desnivell més tard arribem al cim del Puntal de
l’aljub, coronat d’Antenes de telecomunicacions, i on hi ha també una casa de vigilància
forestal guardat tot l’any on ens poden atendre en cas de necessitat.
Un poc abans d’arribar si ens hem fixat eixia una senda a la dreta que passa per l’aljub
que li dona nom al puntal i s’amorra cap a Eslida en una baixada espectacular (i difícil
de trobar).
Com ens demostren les antenes ens trobem a un dels punts amb millors vistes de la mar,
i en dies clars podrem vore tot el litoral des del cap d’Orpesa fins el cap de la Nau, les
Columbretes, i en dies d’excepcional visibilitat l’illa de Mallorca. Després de descansar
la vista i el cor contemplant el paisatge (si no hi ha boira, habitual amb vents de llevant),
continuarem camí.
Eixim per darrere de les últimes antenes cap a l’oest i seguint la cresta de la serra.
Tot aquest tros es troba assenyalat amb fites i és un dels trams més de senda més
bonics de la serra.
Anem baixant enmig d’alts pins rodenos, per un crestall sense dificultat però prou amb
vistes molt aèries.
Als 20 minuts arribem a un collet on trobem el PRV63.6 i una paleta que ens indica
que estem al Pinar del Retor. Seguirem recte per dalt la serra descartant les sendes que
baixen a dreta i esquerra.
Als 200 metres poc més o menys i una cinquantena de metres abans d’arribar al capoll
de la muntanya a la dreta hi ha un entrador poc xafat que ens duu a la Nevera d’Eslida.
Des de la mateixa senda es veu i es troba a uns pocs metres, encara que es molt possible
que passem pel seu costat sense donarnos conter.
Als pocs metres de la nevera seguint la senda arribem al capdamunt de la muntanya i
des d’ací ix una senda a la dreta que hem de seguir abandonant el PR.
Passem per un pinar que més tard deixa pas a una zona de matolls castigada per un
incendi l’any 92, sense fer cas de les sendes que ens arriben a esquerra i dreta.
Als 15 minuts arribem al coll de Barres on trobem el GR36 que hem de seguir
direcció Eslida.
La senda baixa per un pinar de pi blanc (pinus halepensis) sobre terreny calcari, és
l’únic lloc del recorregut on trobarem aquest substrat i això és nota a la vegetació on
trobarem aladern, la xara blanca, el romer i sobretot la saboritja. En tot el descens
tindrem també unes vistes precioses sobre la ombria de l’Oret, dominada pel Puntal.

Després de travessar una pista que entra a la font de la figuera continuem pel barranc de
l’Oret, cobert per una exhuberant vegetació encara que normalment sec.
Als 20 minuts arribem a una pista que hem de seguir a la dreta direcció a la font
d’Escaletes, deixant el GR que baixa pel barranc de l’Oret a Eslida.
La pista que seguim comença a fer revoltes remuntant l’ombria de l’oret, coberta per un
ben conservat alcornocal, fins que als 10 minuts arribem a un encreuament de pistes, on
seguim recte.
La pista planeja per l’alcornocal seguint les corbes de nivell fins arribar a un barranquet
on a la dreta trobarem la font de l’Oret, i un poc després s’acaba a uns bancals
d’ametlers.
Entre els bancals continua clarament una senda que deixant un morret de roca blanca a
l’esquerra baixa per un pinar malmés per l’incendi del 2003.
Seguint 600 metres més per aquesta ben traçada senda arribem a la carretera de
Xovar, a un parell de desenes de metres de l’entrada del poble d’Eslida.
En aquest mateix punt on arribem a la carretera a l’esquerra un caminet ens puja a les
restes del castell d’Eslida.
El recorregut total que haurem fet són 11 km, que ens pot costar de fer unes 3 hores de
temps real, encara que cal tindre en conte els quasi 800 metres de desnivell (més si
venim de la part baixa del poble).
11.40 km 925.86 mts
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Nevera d’Eslida.
Xavier Llop
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