
Vall de Almonacid - Algimia de Almonacid

Eixim de Vall de Almonacid pel camí sobre la Cooperativa Agraria Ayr 
seguint el PR de l'antic camí que uneix les poblacions de Vall de 
Almonacid i Matet, per la Ruta pel camí de l'aigua.
La part inicial de la ruta transcorre per un camí entre camps de 
oliveres i ametlers. Molt pròxim a aquests camps es troba l’algepsar de 
Crevacántaros, antiga pedrera de mineral d'algeps, la seua explotació 
se sol remuntar, en la majoria dels casos, als períodes de romanitza-
ció de la península que posteriorment es van continuar emprant 
durant el període de l'Al-Ándalus.
Una vegada passat el Corral de Silvino, ens desviarem cap a la Bassa 
de la Gamella, la Bassa Borratxa, alguns gorgs i la cascada Marxant.
La part final de la senda, abans d'arribar a la carretera, discorre per un 
camí de ferradura empedrat. Ja en la carretera, entrem en l'última 
recta abans d'arribar a Algimia de Almonacid.

Productes locals:
Mel i productes derivats de l'apicultura en Rafael Pérez

Algimia de Almonacid:

Descripció de la ruta

Llocs d'interés:
Aqüeducte romà l’Alfàndiga
Torre de l’Alfàndiga
Església de Sant Joan Baptista
Ermita de la Cova Santa
Paratge de la Nevera i el seu entorn

Pots menjar en:
Bar Cooperativa Serra d’Espadà , Pl. Font, 24

L'actual població és d'origen musulmà, sent reconquerida per Jaume 
I en 1238.
El terme d'Algimia de Almonacid és molt escabrós, situant-se en ell 
les majors altures de la serra d’Espadà, com són el pic de la Rápita 
amb 1106 m d'altura i el Pic d’Espadà amb 1083 m.

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

RUTA 4,83K

+163m  -125m

BAJA

Naturalesa, cultura i gastronomia



Algimia de Almonacid - Vall de Almonacid

Eixim d'Algimia de Almonacid pel carrer Camp en direcció a la glorieta 
de la CV-215, aquest camí és un sender de xicotet recorregut (PR). El 
primer tram discorre entre camps de cultius, boniques cases de pedra 
i murs de pedra que protegeixen camps d’oliveres.
Deixarem els camps arrere i seguirem la senda de pujada al Castell 
d’Almonecir, d'origen musulmà (s. XII-XIII). Veurem el seu aljub, el pati 
d'armes i la curiosa torre de l'homenatge. En aquest punt podem 
gaudir d'una excel·lent panoràmica de la vall de Almonacid, amb les 
dues poblacions Algimia de Almonacid i Vall de Almonacid. En el 
paisatge destaquen els olivars, les hortes de totes dues poblacions, el 
llit del riu Chico i, al fons, el perfil de la serra.
Descendirem del castell cap a Vall de Almonacid passant per la font 
Llarga, la bassa dels ànecs i travessarem el riu Chico just abans 
d'arribar al nucli urbà de Vall.

Descripció de la ruta

Vall de Almonacid:
D'origen musulmà, Jaume I va conquistar aquests territoris en el 
segle XIII. És una població fonamentalment agrícola on destaca el 
cultiu d'ametlers, oliveres, alguns fruiters i hortes per a consum 
propi. El seu terme municipal de 21 km2 resulta bastant accidentat 
amb una cota màxima de 441 m. Per la localitat flueix el riu Chico, 
afluent del Palància.

Productes locals:
Oli d'oliva de la Serra d’Espadà , Cooperativa Ayr
Embotits en carnisseria Mercedes

Llocs d'interés:
Castell d’Almonecir. 
Aljub i torre en l'antiga Casa Abadia
Església de la Puríssima Concepció (retaule s. XV)
Font el Lentisco

Pots menjar en:
Bar La Plaza
Restaurant La Palanca

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

RUTA 5K

+296m  -287m

BAJA

Naturalesa, cultura i gastronomia


