Excursió familiar pel Garbí a la
Calderona (04/11/2012)
El Garbí es un famós mirador de la Comunitat Valenciana que
ascendeix des del terme municipal de Segart a la comarca del Camp
de Morvedre. El Garbí és una de tantes meravelles que amaga el Parc
Natural de la Serra Calderona.
El passat diumenge 4 de novembre unes 25 persones es van desplaçar fins a un
creuament de camins prop del Garbí per a gaudir d’un recorregut de 7 km. al
voltant del mirador del Garbí.

Després d’esmorzar i prendré forces pel camí, vam començar l’excursió. Malgrat les
pluges dels dies d’abans, el dia va eixir clar, assoleiat amb alguns núvols que ens
van deixar caure algunes gotetes de pluja al llarg del matí, una fresqueta brisa ens
va acompanyar.

El recorregut va transcórrer en un primer tram al llarg d’un sender que començava
a la Font de Baraix i que, en general, tenia un recorregut fàcil amb alguna pujada y
baixada y algun punt mes irregular degut a l’estat del terreny després de les pluges
d’aquests dies.

Després d’uns 3 kilòmetres, vam arribar a un encreuament de pistes forestals que
provenen dels voltants del Garbí per l’oest i d’Estivella al nordest. El camí forestal
que ens porta a la població d’Estivella mostra un desnivell de quasi el 30%, la qual
cosa ens mostra la dificultat que es troben aquells que a peu o bicicleta, tracten
d’arribar a aquest punt..

Des d’aquí vam enllaçar amb el GR10 que te el seu inici a Puçol i que va direcció a
Serra per a continuar amb el recorregut previst que, en part, coincidia amb la nostra
excursió.

En la imatge es mostra el recorregut en verd de la nostra excursió, i el marcat en
roig que correspon amb el GR10.

El GR10 comença a Puçol i s’endinsa a la Serra Calderona passant per Segart, Serra
i Gàtova i continua per les últimes a la serra de Javalambre. Aquest sender de gran
recorregut està integrat a la Xarxa de senders europeus amb 1600 km. Entre Puçol i
Lisboa. A la Comunitat Valenciana recorre uns 112 km.

Per aquest recorregut vam arribar a la carretera asfaltada que condueix des del
Garbí fins a Segart. No és una carretera molt transitada però teníem que caminar
per l’esquerra o anar camp a través i sempre pendents d’algun vehicle que passara.
Durant el camí els diferents grups anaven parlant i gaudint del paisatge verd i ric en
diferent flora i arbrat.

Vam caminar durant un km. per després incorporar-nos a la dreta en una pista
forestal que ens portaria fins al barranc que divideix una part d’anada del camí de
tornada i on la naturalesa en mostrava un paisatge humit amb molta vegetació
autòctona formada pel Pi Carrasco, romerola, argelaga, romaní, lligabosc, arboç,
coscoll o sarsaparrella.

Les bones vistes ens van continuar a acompanyar durant tot el camí de tornada per
l’altra part del barranc direcció de nou a la font de Barraix.

El camí es aquesta vegada una ampla pista forestal que, en el seu recorregut, va
des de la font i rodalies del Garbí fins al castell de Serra (on ja varem anar l’any
passat) i després al poble. Nosaltres portàvem la direcció contraria ja que ens
dirigíem de nou a la font pensant en refrescar-nos, donar una ullada final al paisatge
i prendre de nou els cotxes per a tornar a casa. Un poquet cansats, sobretot el
menuts, però contents del matí passat junts i que ens ha ajudat a descobrir el
nostre paisatge muntanyós més proper i que moltes vegades acaba sent el més
desconegut.

Graciés a tots els que heu participat i a Paco i Emili per l’organització de
l’esdeveniment que esperem es puga repetir molt prompte amb, com a mínim, la
mateixa o més ampla participació.
Gabriel.

