Vall de Almonacid - Almedíjar

Naturalesa, cultura i gastronomia

Descripció de la ruta

Eixim de Vall de Almonacid travessant el riu Chico i camps d'oliveres i
ametlers. Per la pujada a l'alt de Bellido trobarem aljubs, construccions
de pedra seca, basses i unes boniques vistes panoràmiques.
Des de la part alta veurem el corral de l'Alt, el corral de Bellido i la bassa
on viu un dels éssers vius més antics que existeixen en l'actualitat, el
triop.
Una vegada fet el cim de l'Alt de Bellido (757 m) prendrem el camí de
baixada a Almedíjar entre camps d'ametlers, basses i roures.
Visitarem el castell de la Rodana (684 m), que data molt possiblement
d'època ibera, després van passar romans i àrabs. Malgrat la seua
escassa grandària, la seua ubicació en el centre de la serra d’Espadà li
dona un gran valor estratègic per les seues vistes panoràmiques.
Entrem a la població d'Almedíjar per una antiga calçada romana, la que
unia la serra d’Espadà amb Aragó.

Almedíjar

Encara que hi ha algun jaciment del període iber i romà, l'actual
localitat és d'origen musulmà. Les muralles de la vila d'Almedíjar
durant l'edat mitjana van presenciar la convivència de cristians,
jueus i musulmans.
L'economia d'Almedíjar ha estat basada en l'agricultura de secà.
També es cultiven vinyes per a vi i es comercialitzen les seues
aigües.
El terme municipal d'Almedíjar està enclavat en el vessant meridional
del Parc Natural de la Serra d’Espadà . La seua orografia és accidentada, amb muntanyes d'altures de més de 900 m cobertes de sureres,
pins i carrasques.

Distància

RUTA 9,74K

Desnivell

+458m -498m

Dificultat

MODERADA

RECORDA

Llocs d'interés:

Arc del castell
Valls de Mosquera i Almanzor
Església de La nostra Senyora dels Àngels
Aqüeducte de l'Horta Nova
Descarrega el track

Pots menjar en:

Bar Restaurant Almedíjar, al costat de l'Ajuntament
Bar El Pou, plaça de l'Església
Restaurant El Castell, en la plaça del Rosari

Productes locals:

Formatges d'autor, Formatgeria Artesana Els Corrals
Vi ecològic, Bodega Alcovi

Almedíjar - Vall de Almonacid

Naturalesa, cultura i gastronomia

Descripció de la ruta
Eixim d'Almedíjar en direcció a la font del Canyar i els antics safaretjos, abans toparem amb l’olivera mil·lenària del Xato. Des de la font del
Canyar prendrem la Rambla, un camí que travessa camps de grans
oliveres pròximes a la població i en el camí de la qual també es troba
l'aqüeducte i la bassa de l'Horta Nova.
Ha arribat el moment de travessar la carretera per a enllaçar amb la
pista de terra més pròxima al cementeri. Després d'un ascens entre
bosc de pins i camps de cultius, la senda ens ofereix unes bones
vistes panoràmiques de la serra d’Espadà . La senda recorre la part
alta de la Serrada i els Malaltos, on veurem boniques formacions de
roques que serveixen de refugi als animals salvatges.
En la part final de la senda, a la nostra dreta i realitzant un xicotet
descens, trobarem la cova dels Lladres, on qui s'atrevisca podrà
visitar el seu interior. Prop de la cova es troba la Sima de las Balsillas.
A partir d'ací, descendint entre camps d'oliveres i ametlers, ens
aproximem a Vall de Almonacid. Creuarem la zona del riu Chico abans
d'entrar al nucli urbà.

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.

Distància

RUTA 8,83K

Desnivell

+335m -374m

Dificultat

MODERADA

RECORDA

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
Descarrega el track

Pots menjar en:

Bar La Plaza
Restaurant La Palanca

Productes locals:

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

