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EL CASTELL D'AIXA
Club de Muntanya L'Eliana

COMARCA: LA MARINA ALTA

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
8 de Febrer 2009
LLOC D’EIXIDA
Mercat l'Eliana, 8'15 del matí
TRANSPORT:
Autobus.
DIFICULTAT: ***
Sendes molt pedregosses i esglaonades
DESNIVELL:
De pujada i baixada 500 metres.
DURACIÓ i DISTÀNCIA:
7'5 h. 17'6 km. aproximadament.
TERRENY i VEGETACIÓ:
Pedra calcària, pinar, bosc baix i matoll.
COL·LABORADOR:
Carles Gómez
DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández
CARTOGRAFIA:
822 Benissa, (30-32)
BIBLIOGRAFIA:
Senda Verda, PR-CV-53
EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell, cantimplora, botes de muntanya,
protector solar, impermeable, roba d’abric,
quiviures...
Imprescindible: pantaló llarg (matoll baix), i aigua
(no hi ha cap font d'aigua aprofitable).
NOTA IMPORTANT:

Es aconsellable portar sempre una xicoteta farmaciola
individual, barretes energètiques, fruits secs o xocolate.

E La senda s'inicia en el parc del Patronat,
on comença amb una contínua pujada fins a la
caseta Romangat, on hi podem esmorzar, i a
partir d'ací un breu descens ens portará a la
Font Cober ta, anomenada així per estar
soterrada i protegida amb una volta, com solem
veure els aljubs.
A partir d'ací, hem de pujar per una pista un
tram no massa llarg, fins al paratge conegut
com El Pla de l'era, on ja per una senda abaixem
fins a la Font d'Aixa, situada en el barranc del
seu mateix nom, amb una gran bassa però
sense font, vorejada de vegetació típica de
barranc.
Desde la font, comença una ascensió continuada
fins a les Penyes Blanques, cingles de pedra
que s'alcen pel marge esquerre del barranc,
i una vegada guanyades, será una senda a
nivell la que ens portará fins al coll i fi del

barranc.
En aquest punt, es troba la desviació que puja fins
al tossal del Castell d'Aixa, on no existixen més
que unas escàsses runes, però que si és un
imponent mirador de les serres dels voltants. (La
pujada al castell pot ser "rotativa", o siga pot pujar
qui li rote).
En abaixar del castell i tornar al coll, començarem
un continuat descens, primer i més fort fins una
masia abandonada, açi agafem un sender que
trobarem a la dreta, i per una senderola més suau
de nivell, però molt més pedregosa seguirem fins
a un altre coll més inferior, des del que continuarem
abaixant fins arribar a una pista estreta que dóna
accés a algunes cases aïllades.
Girant cap a la dreta seguim per la pista durant
un bon tram de pinar, passarem per la Casa del
Nepal, construcció totalment fora de lloc, i ja on
millor ens parega, a l'ombra o al sol, segons
l'oratge, farem una parada per a dinar.
El camí de pista es transforma en senders,
travesses per camps d'ametlers, fins a ser
novament una senderola estreta i pedregosa, que
contínuará abaixant fins a la Font de l'Ocaive. (res
de font).

Des d'ací el sender puja de bell nou, fins a la Cova
de l'Ocaive, a punt d'arribar a la cova, ens trobarem
una desviació que puja al castell de l'Ocaive, pèro
que no agafarem en aquesta ocasió. La cova,
situada a mitja altura del cim de la muntanya, es
un forat de grans dimensions, albelló d'aigües
recollides a dalt, i on es practica l'escalada per
les par ets vor er es a la seua entr ada.
En eixir de la cova, a la dreta i per una senda molt
estreta i esglaonada, anirem baixant, gairebé de
forma continuada, ens trobarem amb una enorme
pedra arrosagada per un despreniment del bloq
de la muntanya, i que recolzada damunt d’altres,
forma un gran sostre de estabilitat, la justeta.
Més avall arrivarem al barranc Mitjorn, on es troba
un naixement d'aigua que abastix Pedreguer, i
posarem fi a la ruta en arrivar a la carretera de
l'Alcalalí, a l'altura de la entrada de l'urbanització
Muntanya Solana, on ens arreplegarà l'autobús.

GRAU DE DIFICULTAT:
PASEJADA: bon camí, meyns
de 3 hores.
EXCURSIÓ MITJANA:
senda, desnivell mitjà, 4/5 hores
EXCURSIÓ FORTA:
grans desnivells, senda o camp
a través més de 5/6 hores.
ALTA MUNTANYA:
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