
Descripció breu del Camí brancal: 

Connecta la Malva-rosa (València) amb Burjassot passant per la quasi totalitat dels pobles no 

servits pel Camí troncal, en tan sols 92 km i huit etapes d’entre 6 i 22 km. És un espai 

circumscrit entre el riu Túria i la serra Calderona, migpartit entre l’Horta i el Pla de Bétera i unit 

pel pas del barranc del Carraixet. 

 

Presentació: 

Entre el riu Túria i la serra Calderona passeja el barranc del Carraixet en busca de mar. De 

naixement imprecís, guanya força pel barranc de Nàquera i muda el secà del Pla de Bétera per 

l’Horta ufanosa.  

Si un miracle va fer brollar el Carraixet a Llíria, un altre succeí allà on mor, tal com recorda 

l’ermita dels Peixets. Miracle de debò és l’obra mestra dels àrabs, els 33 quilòmetres de la reial 

séquia de Montcada, que rega l’Horta des de fa 800 anys i que junt amb el Carraixet ens fa 

bona companyia en aquest Camí brancal.    

En huit etapes farem tota la volta dels pobles-castell que defensaven l’antiga Balansiya dels 

atacs del nord: el Puig, Montcada, Bétera i Burjassot, del qual només el de Bétera queda 

dempeus. Viatjarem a la història més antiga tot visitant les cases-cova de Mallorca, el molí de 

vent del s. X de Puçol, la torre àrab de Bofilla, la vil·la romana de l’Horta Vella i el poblat iber 

del Tòs Pelat. Ens meravellarem dels monestirs d’Ara Christi, la Magdalena i el Puig; dels palaus 

sumptuosos d’Albalat dels Sorells i Alfara del Patriarca; del nucli vell de Puçol; i del Ravalet de 

Montcada.  

Descobrim el cor de l’Horta i un poblet que ens farà somiar, entre palauets, alqueries i 

barraques que són l’essència de la València rural. Pel curs de la reial séquia ens delitarà una 

infinitat de molins, alguns de més de 800 anys d’edat; els quadrats i portons que fan que 

l’aigua desafie la gravetat; i per descomptat, la gòtica Casa Comuna que acull el tribunal de la 

Séquia.  

Continuarem pel bosc de la Calderona, per endolcir la vista amb dos paratges especials, la 

Costera i el Salt. Pel Pla de Bétera, pararem atenció als masos senyorials i els nombrosos 

catxerulos, pous, aljubs i corrals. Tot amb tot, dels contraforts de la Calderona fins a les ones 

de la Mediterrània, els palaus, torres, alqueries i vil·les que trobarem ens recordaran 

poderosament la secular riquesa de les terres del Carraixet. 

Si ens entra set, no us ho penseu dos cops: l’orxata la teniu a prop! I si volem comprar, i l’arròs, 

la coca, la fruita i l’hortalissa ja són al sarró, la ceràmica de Puçol, Alfara, Meliana i Almàssera 

té indubtable solera. Motxilla plena, seguirem la marxa, acabant on començàrem: vora el 

silenciós i etern barranc del Carraixet. 

 

Visió global del patrimoni, temàtica, senyalització i avisos per etapes:  

1. La Malva-rosa (València) – Almàssera – Meliana 9 km. Afegim 1,3 km pel troncal des 

del metro i 2 km des de l’estació de tren al Cabanyal. Passeig, platja, barranc, horta. 

Curt i pla. Parades: ermita dels Peixets, museu de l’Horta, palau de Nolla. El barranc de 

Carraixet, l’horta i la ceràmica com a eixos. 



2. Meliana – Foios – Albalat dels Sorells – Mauella – Albuixec – Massalfassar – Museros 

11,7 km. Horta, ciutat, polígon. Ben servit pel transport públic. Pla. Dos camins tenen 

tanca o cadena però són públics. Atenció als passos de carretera. Itinerari ric en 

patrimoni, destacant la barraca de Montoliu, les escoles de Foios, el castell d’Albalat, la 

plaça de Mauella, l’escoxador d’Albuixec i el llavador de Massalfassar. L’arquitectura 

típica de l’horta de València com a eix. 

3. Museros – Massamagrell – la Pobla de Farnals – el Puig 10 km. Curt i pla. Horta, 

polígon, urbà. Ben servit pel transport públic. Cal creuar una carretera i fer un petit 

tram vora séquia en eixir de Museros. Per entrar a l’estació del Puig, passem una tanca 

sempre oberta; si és tancada cal fer 1 km de desviament pel pont del camí de Santa 

Maria. Parades: molins i convent de Massamagrell, cartoixa d’Ara Christi, ermita de 

Sant Jordi. És l’etapa dels tres monestirs. 

4. El Puig – Puçol 5,6 km. Dues viles principals del brancal. Curt i pla. Tarongers. Visites: 

puig del Cabeçolet i molí de Puçol, deixant temps per una visita urbana completa. Eix 

temàtic: la via xurra. 

5. Puçol – Nàquera 22,2 km. Llarga travessia per pinada i muntanya baixa amb alta 

exposició. Poc allotjament i transport a Nàquera. A la Costera, podem trobar ruscs. 

Desnivells moderats però una pujada forta inicial. Es pot escurçar fent nit a l’alberg de 

la Costera. Parades: convent s. XX, molí de vent s. X, paratges de la Costera i del Salt, 

art rupestre de la cova de l’Aigua Amarga, restes del castell medieval de la Comediana i 

vil·les d’estiueig de Nàquera. La serra Calderona com a eix. 

6. Nàquera – Bétera 9,7 km. Secà i tarongerar. Pla. Cal fer un curt tram de carretera pel 

voral. Parades: mas d’Arnal, mas d’Aguirre i visita de Bétera. Eixos temàtics del mas 

senyorial i arquitectura de secà. 

7. Bétera – Montcada 14,3 km. Secà i ciutat. Pla. Cal saltar l’AP-7 per un pont amb poc 

voral. Poca oferta d’allotjament a Bétera. Dues viles principals del brancal amb una 

llarga travessia i quatre jaciments històrics entremig. El pas de les civilitzacions com a 

eix. 

8. Montcada – Alfara del Patriarca – Montcada – Massarojos – Rocafort – Godella – 

Burjassot 9,9 km. Urbà i horta. Ben servit pel transport públic. Curt i pla, però ric en 

patrimoni, amb la séquia i horta de Montcada com a eix temàtic.  

 


