
SISÉ TRAM (i RUTA ALTERNATIVA NUM. 4) 

SANT MIQUEL DE LES TORROCELLES - XODOS 

(MAS D’AHICART - XODOS, PER LA REBOLLOSA) 

Distància Anada: 9 Km. / Distància Tornada: 9 Km. 
Horari Anada: 2 h. 35 min. / Horari Tornada: menys de 2 h.  
HORARI 
TOTAL  PARCIAL 
00.00’ 00.00 ' Eixim de Sant Miquel per la pista que neix al portal contrari al que hem entrat. 
00.02' 00.02' A la dreta tenim la pista que va a Atzeneta (eixida variant núm. 3) i a l'esquerra, la que va a Llucena; 

nosaltres seguim avant per la del centre, passant pel mig dels masos de les Torrocelles; al poc temps, la 
pista esdevé sender. 

00.11' 00.09' Passem el mas de la Torre Felip, que deixem a la dreta. 
00.17' 00.06' Creuem una pista i agafem un altre cop el sender a l' altre costat, uns metres a la dreta. 
00.40' 00.23' Creuem un altra pista. 
00.45' 00.05' Entrem a una pista que seguim per la dreta i pugem. 
00.49' 00.04' Arribem al mas d' Ahicart (ací agafem la ruta alternativa núm. 4). 
00.49' 00.00' Ens acostem al mas d' Ahicart i seguim la pista que entra i munta en revolta; deixem una pista a la dreta 

que entra als bancals de conreu. 
00.50' 00.01' A la dreta, per dalt de la pista que acabem de deixar, neix un sender que busca els bancals de conreu i els 

travessa tot passant a l' altre costat. 
00.57' 00.07' Deixem el mas de Toma, baix, a la dreta. 
01.02' 00.05' Passem pel costat de sota de l' aljub i, uns metres enllà, entre el pou i el mas d' Ahicart de dalt; allà el 

sender es perd un poc per l' acció del temps i de les romegueres, però el retrobarem un altre cop ben 
visible uns metres més endavant, als corrals que veiem gairebé a la línia del mas. 

01.17' 00.15' A l' esquerra esta la font de la Rebollosa: es troba en una coveta excavada, molt bucòlica i que té 1'aigua 
molt fresca; seguim endavant i passem a la dreta i a 1'esquerra els masos de la Rebollosa. 

01.26' 00.09'  Creuem la capçalera d'un barranc; més avall veiem un mas, seguint el sender que puja, sortim a una pista 
abandonada; continuem per la dreta uns metres; allà es perd un poc el sender que trobarem a l' esquerra, 
assenyalat per uns mollonets de pedres amuntegades (cal pensar que el nostre objectiu és arribar a la 
pista de formigó que va per la dorsal de la Lloma Bernat). 

01.30' 00.04' Passem entre els mollonets de pedres amuntegades, seguim amunt, a la dreta, al fons, hi ha la capçalera 
d'un barranc i també, a la dreta, però a dalt de la lloma, hi ha una caseta de fusta. 

01.32' 00.02' Arribem a la pista de formigó que per la dreta porta al mas de Paulo, que tenim al davant i a la carretera 
d’Atzeneta; i a l' esquerra a la caseta del forestal que hi ha al més alt de la Lloma Bernat, i a la senda dels 
pelegrins de les Useres, que hem de seguir. 

01.38' 00.06' A la dreta neix el sender que primer planeja per la Lloma i després baixa fins la pista que ens portarà a 
Xodos. (En aquest punt tornem a la ruta principal). 

01.44' 00.06' Creuem una pista i la capçalera d'un barranquet. 
01.51' 00.07' Sortim a la pista de formigó que, a la dreta, ens portaria al mas de Pau i a la Carretera de Xodos - 

Atzeneta, i a l' esquerra al cim i al mas de la Lloma; la baixem uns metres, per la dreta. 
01.52' 00.0 l' A l' esquerra esta el sender que baixa pel mig del pedregar i creua una mena de pista inacabada. 
02.04' 00.13' Ens acostem a la pista que va a Xodos, en una revolta, quan creua el barranquet que neix més amunt; la 

seguim per la dreta, i deixem a l' esquerra el barranc Fondo. 
02.15' 00.11' Creuem el barranquet Fondo i comencem a pujar. Ara deixem a la dreta el barranc de Xodos. 
02.29' 00.14' Deixem una pista a l'esquerra; més avall un altra, també al' esquerra; agafem a continuació la direcció 

travessant el Barranc de Xodos cap a les granges i al peiró que tenim davant un poc a l'esquerra, on 
anirem. 

02.35' 00.06' Arribem al Peiró, al costat del mas de la Vega (en aquest punt podem pujar a Xodos i continuar per la 
ruta alternativa núm. 5 -PRV 72- pel mas de Les Pomeres). Xodos (9') paga la pena pujar, i hem de 
seguir per la pista que va entre les granges i el Peiró; aquesta, que després es toma assagador i puja en 
ziga-zaga, acaba aplegant a Xodos com un sender. Després si volem recuperar el GR 33 només cal 
baixar pel camí que va als molins i d'allí a la font dels Possos. 

~04.35' ~02.00' La tornada es realitza totalment per  la ruta principal (Sisé tram) 
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