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AlgímiaenelCor |23Ruta 3: La Font del “Conde” i el seu entorn

La Font del “Conde” és un paratge amb un alt significat emocional per als habitants d’Algímia 
d’Alfara, perquè cal no oblidar que des de 1907 subministra aigua al nucli de població i brolla en 
les fonts que en ella es troben. És motiu de visita constant de la gent per la seua tranquil·litat, 
exceŀlents ombres i bona aigua que permeten gaudir d’un pícnic campestre per a famílies i grups 
d’amics. És també un conjunt patrimonial en el qual es concentren elements de captació i ús de 
l’aigua al llarg del xicotet barranc en el qual es localitzen des de la galeria de presa d’aigua més alta 
fins a la bassa d’acumulació uns metres per davall d’ella.

La ruta aprofita aqueix potencial inicial per a estendre’s des de la Font del “Conde” pels seus 
voltants de manera que puguen veure’s les grans vistes que dominen el terme municipal fins a 
la mar, els nous cultius en bancals d’oliveres, algunes de les fites de partió del terme municipal, 
la vegetació natural que circumda la font i algunes casetes en la part baixa on encara existeixen 
cultius tradicionals de secà.



El valor simbòlic dels llocs i la Font del “Conde”
Existeixen llocs que s’han convertit en referents de la població. Són llocs que s’atresoren en la 

memòria als quals se’ls atribueix una simbologia i un reconeixement que va més enllà de la seua 
pròpia importància, singularitat i utilitat. Són fites identitaries, el simbolisme de les quals els 
converteix en exemples dels sentiments de la gent amb el seu entorn més pròxim, amb el seu 
poble i els seus paratges.

La convivència amb ells es transmet d’avis a pares i de pares a fills. Les fonts i brolladors 
gaudeixen d’aquest ascendent. De sempre, la seua identificació ha sigut, més que necessària, 
imprescindible, perquè permetia l’accés a punts de proveïment d’aigua que garantien les tasques 
quotidianes que es feien en el camp. Quan aquestes fonts han perviscut, també han mantingut el 
simbolisme i els seus paratges i entorns s’han convertit en llocs de pelegrinatge per al proveïment 
d’aigua, per al gaudi dels seus paisatges, per al descans en les seues ombries i frescors o per al 
solaç d’un pícnic entre amics i familiars.

La Font del “Conde”, en l’extrem suroccidental del terme municipal d’Algímia, és un d’aqueixos 
llocs. Localitzada en la capçalera del barranc de Ielto, ocupa un enclavament singular, des d’on es 
poden tindre magnífiques vistes de pràcticament tot el terme municipal i de més enllà.

Habilitada ara com un lloc per a l’esplai i l’oci, constitueix un xicotet enclavament paisatgístic 
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que es caracteritza per estar en la capçalera  d’un barranc estret, abancalat amb murs de pedra 
seca. Hi ha quatre terrasses sobre les quals s’ha organitzat un sistema de basses i canals que 
proporcionen molta frescor a l’entorn. Precisament per aqueixes singularitats paisatgístiques, s’ha 
habilitat un mirador en la zona alta.

Recursos paisatgístics
El conjunt patrimonial de la Font del “Conde” és en si mateix un recurs paisatgístic, perquè és un 

espai característic en el qual s’integren un continu d’elements de l’aigua: la galeria superior de la 
qual sorgeix l’aigua, canals de transport d’aquesta, diverses basses d’acumulació connectades per 
aqueixos canals, els abeuradors, la font en la zona d’esbarjo i una bassa en la seua part més baixa 
que antigament acumulava l’aigua per a posteriors usos agrícoles de reg. És a més el punt des 
d’on fa més de cent anys es va realitzar la conducció inicial de proveïment d’aigua del nucli urbà 
d’Algímia. Aigua que encara es pot beure en les fonts públiques que en algunes de les places del 
poble es veuen.

El seu entorn també posseeix alguns elements singulars que permeten el gaudi d’una ruta 
cultural, entre els quals destaquen els relacionats amb la guerra civil, bancals i casetes de 
l’agricultura tradicional i àmplies vistes dels grans espais naturals que vinculen a Algímia amb la 
Serra Calderona.
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1. Galeria superior
2. Bassa primera
3. Font de l’Albarserer

4. Abeurador del “Conde”
5. Font del “Conde”
6. Bassó de l’Alberca

7. Fita
8. Olivera de Pepica
9. Caseta de Marzo

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Característiques tècniques
Durada aproximada 1 hora Elevació

Longitud 1,55 km altitud mínima 372 m

Tipus de recorregut Circular altitud màxima 441 m

Desnivell acumulat Pendent mitjana

ascens 93 m ascendent (+) 10,60%

descens - 93 m descendent (-) 11,20%

Cartografia de referència
Sèrie (escala) Fulles Organisme

Mapa Topogràfic Nacional

(1:25000)

668-I Instituto Geográfico Nacional

Cartografia de Referència

(1:50000)

12. El Camp de Morvedre Ins. Cartogràfic Valencià

Cartografia de Referència

(1:5000)

CV05-66825, 66834, 
66835, 66836, 66844, 

66845, 66846,  66854, 
66855

Ins. Cartogràfic Valencià
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Cuida el teu entorn
Respecta el medi ambient
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Hem de pensar que quan realitzem activitats a l’aire lliure, com les rutes culturals d’Algímia, convivim amb tasques que 
fan altres persones o amb la pròpia naturalesa. Siguem respectuosos amb aqueixos altres ocupants. En el seu disseny, totes 
les rutes són circulars, havent-se localitzat el seu punt d’inici i fi en llocs on hi ha contenidors i espai per a aparcar. Fem una 
gestió assenyada de l’entorn i medi ambient tenint en compte els següents aspectes:

Residus: Utilitza els contenidors habilitats en els punts de partida-fi i deposita’ls en els contenidors adequats. No deixes 
fem en el camp.

Soroll:  Procura no fer sorolls estridents, no portar aparells que emeten sons alts, no crides en el camp. Respecta a la 
resta de pobladors.

Trànsit: Deixa el vehicle en el lloc d’inici de la ruta, el trobaràs en el mateix lloc a la volta. Evita fer viatges innecessaris. 
No faces les rutes que estan dissenyades per a caminar o anar amb bicicleta amb el vehicle, llevat que siga imprescindible.

Moltes Gràcies per la teua Coŀlaboració
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