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AlgímiaenelCor |35Ruta 5: L’empremta de les vies de comunicació, un passeig pel seu passat i present

Un tret singular d’Algímia d’Alfara és la varietat de camins, carreteres i vies fèrries que es troben 
en el seu terme municipal. Fruit de la necessitat d’accedir als camps i les muntanyes per al 
desenvolupament de les activitats quotidianes que abans es feien i ara es fan i, també, imposats 
per estar precisament en un eix de comunicacions que des d’antic s’ha considerat vital per a 
connectar el litoral mediterrani amb l’interior peninsular per mitjà de camins, vies fèrries i, més 
actualment, l’autovia Mudèjar.

La xarxa de vies de comunicació permet ara l’organització d’una ruta temàtica per a caminants 
perquè alguns dels camins rurals, molt poc transitats per vehicles a motor, faciliten la mobilitat 
dels transeünts, uns altres continuen sent les antigues sendes d’antany i la carrilera del tren miner 
és ja una via verda consolidada. La singularitat temàtica de la ruta, a més de la varietat funcional 
i tipològica de camins que s’acaba d’explicar, ve també donada per alguns dels elements culturals 
consubstancials a elles, destacant els diferents estils històric-constructius de ponts, passos, 
estacions i edificacions associades.



El sistema de comunicacions d’Algímia d’Alfara
La xarxa de camins que té hui dia Algímia es caracteritza per ser una estructura en la qual 

conflueixen diferents necessitats estratègiques de comunicació des de les autonòmiques i 
nacionals d’unir d’una forma ràpida llocs allunyats de la geografia nacional fins a les de prestar un 
servei de comunicació de rodalia o la de permetre l’accés als habitatges dispersos i els camps de 
cultiu del terme municipal.

En conseqüència, el resultat és un paisatge en el qual es distingeixen diferents estructures entre 
les quals destaquen el gran sistema viari que penetra des de Sagunt fins més enllà de Terol, per 
mitjà de l’autovia Mudèjar; la via fèrria, amb parada del tren de rodalia que va a Barracas, que és 
compartida pels trens de mitjana distància; les carreteres locals que accedeixen a les poblacions 
veïnes de Serra, Torres Torres i Alfara de la Baronia, i la xarxa municipal de camins de tota mena 
que van a tots els llocs del terme. Hi ha més, com l’antiga via del ferrocarril miner (hui convertida 
en Via Verda, la més llarga d’Espanya) i les vies pecuàries (algunes coincidents, en part, amb 
camins). Molts dels camins veïnals del poble són recognoscibles en les cartografies històriques, 
havent-hi constància d’elles des de fa almenys més de cent anys.

Si es mira amb deteniment el mapa actual de la xarxa de comunicacions d’Algímia s’observarà 
que la distribució del seu sistema, encara que dens, no està uniformement distribuïda en el 
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territori. Òbviament, la xarxa de camins és major en aquells llocs on s’ha d’anar més sovint i hi ha 
major nombre de propietats. Són els que accedeixen als cultius. Aqueix patró, encara que amb un 
número menor, també es veu amb la xarxa de camins històrics, l’existent en el mapa de principis del 
segle XIX, la qual cosa li atorga a la ruta un valor paisatgístic-cultural singular.

Recursos paisatgístics
El principal element com a recurs paisatgístic és el mateix sistema de camins pel qual passa la ruta 

cultural. L’itinerari combina el traçat encara existent de camins històrics i part de l’antiga via del tren 
d’Ojos Negros per a integrar-los amb els diferents ambients paisatgístics del municipi.

Al seu torn, els elements patrimonials que s’incorporen a la ruta cultural es relacionen sobretot 
amb les característiques constructives dels camins com són els ponts (tant per als ferrocarrils com 
per als camins i carreteres), els embornals o “canterilles” (espècie de ponts estrets que permeten el 
pas, normalment d’escolaments), les traves (construccions de pedra seca en barrancs per a laminar 
les torrenteres produïdes per pluges intenses), les estacions i altres edificacions com l’encara 
existent en la via verda per a la vigilància del pas a nivell.

S’aprofita també altres recursos paisatgístics que ajuden a comprendre l’existència històrica dels 
camins i els relacionen amb els seus paisatges com les sénies (per a l’aprofitament agrícola d’aigua 
subterrània poc profunda) i la pervivència d’arbres singulars pertanyents als cultius històrics de secà.



1. Pont de Piu
2. “Canterilla” de la carretera
3. Ponts (RENFE i via minera)

4. Sénia de Bória
5. Surera del Rodeno
6. Trava de la carretera

7. Casa de guarda agulles
8. Estació de la via minera
9. Pont de la via 
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Característiques tècniques
Durada aproximada 4-5 hores Elevació

Longitud 10,40 km altitud mínima 160 m

Tipus de recorregut Circular altitud màxima 335 m

Desnivell acumulat Pendent mitjana

ascens 266 m ascendent (+) 4,70%

descens - 266 m descendent (-) 4,10%

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



AlgímiaenelCor
www.algimiadealfara.es   

ajuntament d’algimia d’alfara

@ajuntamentdalgimia




