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355
Descobrim
el pais

la xara, les
foies, castell
de la reina mora
simat de valldigna
la safor
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
24 de Març de 2013
TRANSPORT
Autobus o Cotxes
HORA D’EIXIDA
8’15 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 650 m i de baixada 635 m.

600
540
480
420
360
300
240
180

DURACIÓ
5 hores aproximadament

120
60
0

TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, alzines i pinedes.
COL·LABORADOR
José Luis
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
770 Alzira
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

650m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

635m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

17,6Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

La ruta: Sota la serra del Montduver

El castell d'Alfàndec o castell de Marinyén es troba situat al terme
municipal de Benifairó de la Valldigna (la Safor, País Valencià).
Conegut a la Valldigna com "castell de la Reina Mora" per una
llegenda que diu que des d'ell es va tirar al precipici una reina mora. De construcció àrab, la seua situació en el cim d'un inaccessible
turó, el feia inaccessible fins fa uns anys quan es va habilitar un
sender que permet arribar-hi amb relativa facilitat.
Descrit ja en temps del Cid Campeador com un "Castrum Sarracenum in monte magno", era el centre protector i recaptador dels
impostos dels habitants de la Vall d'Alfàndec (avui anomenada
Valldigna). Del castell depenien les alqueries habitades per camperols lliures i propietaris de les seues terres, amb una forta organització tribal, per tindre un origen de parentiu comú tots els que les
habitaven. Aquestes alqueries eren Massalalí, Alcudiola, Ràfol,
Alfulell, l'Ombria, la Xara, Simat, Benifairó i Tavernes, de les quals
només les tres últimes encara hi perviuen.
Sota les construccions medievals, es conserven restes d'un poblat
de l'Edat del Bronze. Els vestigis principals d'aquest castell són la
Porta de l'Albacar, la Torre de l'Homenatge i la finestra per on diu la
llegenda que es va tirar la reina mora. En aquestes restes predomina l'arquitectura dels segles XIII i XIV. Entre aquestas ruïnes s'han
trobat monedes romanes i un petit tresor de monedes de Jaume I.
També romanen alguns llenços i una capella gòtica dels segles
XIV-XV.

Mesquita de la Xara o Ermita de Santa Anna.

La nostra ruta comença a les portes del Monestir de Santa Maria
de la Valldigna, giràrem a l'esquerra passant entre els murs d'aquest espectacular monument i el poliesportiu. Prendrem el camí
que se’ns ofereix pràcticament en recte amb una certa desviació
a la dreta i que condueix, entre camps de tarongers, a l'Ermita de
Santa Anna o Mesquita de la Xara.
Ara, a la dreta ens dirigírem directament a la vessant de la muntanya en què apreciarem una zona afeixada i una casa amb un
gran arbre a l'eixida del barranc. Seguírem pel camí i després
d'un xicotet zig-zag, quan portem caminats 1,8 Km aprox. prenem el sender que ix a la dreta. Des d'aquí ens ve un fort repetjó
en què pujarem 241m en poc més d'un quilometre.
Després la ruta transcorre sense grans desnivells per sendes i
camins. Quan tinguem recorreguts 4,5 Km arribarem a la urbanització dels Foies. Poc després arribarem a la Font Nova (Km 5).
Ens acostarem en el nostre recorregut a les faldes del Penyalva i
el Montduver i després d'un agradable passeig arribarem al Pla
dels Foietes des d'on podrem vore el mar i la platja de Xeraco.
Despres, amb la vista posada al Castell de Marinyén ens anirem
acostant a aquest per a abastar-lo i dinar entre els seus murs
(Km 13).
Des del castell emprendrem la baixada al pla. Després d'un primer tram prou empinat, tan sols ens queden 3.5 Km de passeig
entre tarongers per a arribar al final de la ruta (Km17).

És una xicoteta ermita que està al mig del camp. Es tracta de l'única edificació que es conserva de l'antic poblat de la Xara, abandonat en 1609 després de l'expulsió dels moriscos, i representa una
antiga mesquita de planta rectangular que en la part que dóna a
l'est té una porta amb un arc de ferradura. Quatre pilars divideixen
el seu interior en tres naus: A l'esquerra de la porta existeix una
escala de cargol amb una antiga funció de minaret. La Qibla és
l'element més important, donat que senyala la direcció de la Meca i
per tant el lloc on els musulmans deuen adreçar les seues oracions. En l'actualitat es pot veure també el mihrab i dos portes
laterals en el mur de la Qibla. En el sud-oest i a l'exterior de la
mesquita, existeix l'antic pou de les ablucions.
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

CLUB MUNTANYA L’ELIANA COMPTA EN UNA AJUDA CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER ACTIVITATS DE LA PROMOCIÓ DE L’US DEL VALENCIÀ PER ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA

Castell d'Alfàndec

