La Granadella

La darrera excursió d’enguany ens porta a prop de la mar, a un lloc on el mar, la
muntanya i el cel es fonen en una meravella de blaus i verds que farà les delícies dels
espírits més poètics.
Podem quedar a les 9:00 del matí a la cala de la Granadella, així podrem fer la ruta
tranquilament, acabant a migdia i dedicant la tarda per xerrar, conta-mos els projectes
d’aquest estiu i per supost, emplaçar-nos per tornar a veurens a la tardor, quan (una altra
vegada, i malgrat el descompte salarial, tindrem que tornar a la feina, sense que ens
hagen apujat el 5% les vacacions).
Bé, al que anavem: quedem a les 9:00 a la cala la Granadella. Per als que no
coneixeu la zona, es molt fàcil d’arribar: Sortida d’Ondara (si veniu per l’autopista) i
després direcció a Xàbia, entrem al poble i ens dirigim en direcció a la mar, per després
seguir les indicacions del cap de la Nau. Ja per allí trobareu al costat de les senyal del
cap de la Nau, les senyals de la Granadella, que està a uns quatre kilòmetres de la platja
de Xàbia.
Deixarem el cotxe el més a prop possible de la platja i d’allí començarem la ruta. No és
una ruta gaire difícil, encara que hi ha uns passos amb cadenes, però són curts i això li
dóna una mica d’aventura a la ruta. Començarem amb una forta pujada, per anar entrant
en calor (sobretot per estirar els músculs de les cames) i després, a la vora del mar,
tindrem unes vistes meravelloses de la cala de la Granadella, fins arribar al castell de la

Granadella, una fortificació en ruïnes del segle XVIII, de quan els pirates berberescos
feien de les seues per aquestes costes.
Allí farem una estona, per veure el castell i gaudir de les vistes que hi ha des d’allí, cap
al cap de la Nau. Seguidament, começarem l’ascensió cap al mirador de llevant, que ens
permetrà gaudir d’una vista de la costa fins al penyal d’Ifach. Al mirador de llevant ens
tornarem a reagrupar i farem cinc minuts més de camí fins a arribar a una zona amb
arbres i uma mica de sombra (cosa que s’agrairà)i esmorzar.
Després d’esmorzar, qui se trobe cansat pot agafar uma ruta alternativa de 1’5 Km fins a
on es troben els cotxes, i els que encara tinguen ganes de més sofriment i disfrute (??)
continuaran caminant fins a la urbanització “Las cumbres del sol” de Benitatxell. Allí
girarem cap al nord i després d’uns quants “sube i baja” arribarem a prop d’uma torre de
vigilància antiincendis on tindrem unes vistes excepcionals de Xàbia, i la cara sud del
Montgó, així com del cap de sant Antoni.
Já sols falta tornar cap a la cala i per això haurem de baixar fins a um barranquet i pel
llit d’aquest, tranquilament, tornarem a la Cala de la Granadella.
La ruta és pot fer em 4’15h, comptant l’esmorçar i tot, però si comencem aviat podem
anar més tranquils i arribar a bona hora al dinar que farem allí en la platja.
Hi há la possibilitat d’encomanar el dinar a un dels dos restaurants que hi ha en la
mateixa platja. Vaig estar preguntant, i si n’esteu d’acord i m’ho dieu, puc negociar un
menu a um preu de 15 o 20€ per persona. Per això m’ho tindrieu que avisar per
anticipat, ja que els propietaris dels restaurants em van pregar que si voliem dinar al
restaurant els ho diguera amb antelació (per comprar i per assegurar-nos la reserva, per
què com és temps de calor, ja comencen a tenir molta demanda). Qui vullga que
reservem dinar d’acomiadament en el restaurant que m’ho diga (a molt tardar el
diumenge dia 27 de maig) al meu correu superberbegall@hotmail.com (digeu-me qui
sou i quantes persones).
Ara les dades tècniques de la ruta
Distancia recorrida: 13,5 kilómetros
Altitud min: 0 metros, max: 226 metros
Desnivel acum. subiendo: 425 metros, bajando: 414 metros
Grado de dificultad: Fácil
Tiempo: 4 horas i 15 minutos
Finaliza en el punto de partida (circular): Sí
Material Imprescindible: banyador o bikini, gorra o sombrero, pantalones cortos, agua
(2 litros), protector solar i gafas de sol, botas de montanya (of course)

