PASSEJADA AMB ELS/LES LECTORS/ES
TOT RECREANT PART DEL TERRITORI DE
HI HA MORTS QUE PESEN CENT ANYS,
AMB L’AUTOR TOMÀS LLOPIS

Punt d’encontre: la Plaça 9 d’Octubre de
de Beniarbeig.

Resulta difícil de creure que per sota
d’aquesta plaça passa el barranc de
Segària, sec la major part del temps
però cabalós si plou a la muntanya. En
qualsevol cas, és un indret molt
determinant en la vida tradicional del
poble.

En el seu recorregut urbà, el barranc ha
estat canalitzat recentment. Seguint el
seu curs, avancem cap al camí de
Segària, els Facadell ho haurien fet
amagats entre la vegetació entre les
hortes que vorejaven el jaç fluvial.

El barranc del Girona amb la seua vegetació autòctona
abans de la canalització que travessa el poble actual.

Pel camí de Segària, escenari d’alguna
trobada entre Roc Facadell i Vicent
Gadea.

Segària, lloc de pastors i refugi de
bandolers.

Tomàs Llopis

Segària es una bona talaia per a
localitzar els escenaris llunyans de la
vall.

A l’ombra d’un garrofer per la senda de
la cova de Bolumini.

Els tossals del Racó. Al fons la
Muntanya Gran i el cim del castell
d’Aixa.

A llevant, el Montgó i, a la dreta, la Sella,
vists des de Segària

Planejant per la falda de Segària

A la boca de l’avenc de Driss, en realitat l’avenc de
Sigarra, al peu de Segària.

Interior de la cova

Localitzant el molí de Beniarbeig, en
aquell temps tenia una bassa i
desaiguava al riu.

El grup davant un casa on podria haver
estat la dels Facadell.

El pont nou sobre el Girona, el grup
localitza a ponent lels pobles de la
Rectoria i la Vall de Laguar

Meandre del riu Girona a llevant de
Beniarbeig, aci hi havia un assut per a
regar les Hortes de Baix.

Pel camí vell d’Ondara. Darrere els
canyars, que voregen el riu, el lloc on hi
havia el garroferar de Palala, entre
Beniarbeig i Benicàdim.

Vista dels tossals dels Vinyals i de
Segària, des del camí d’Ondara, on es
trobaven Roc Facadell i el doctor
Llorca, entre altres personatges.

Dinar després de la passejada.

