
Vall de Almonacid - Castellnovo

Eixim de Vall de Almonacid travessant el riu Chico per la piscina, girem 
a la dreta en el primer desviament cap al depòsit contra incendis; ens 
trobarem amb un aljub i una font natural abans de realitzar la pujada 
per una senda cap a l'ermita de Sant Cristòfor (segle XV). Des de 
l'ermita, la panoràmica de 360º és impressionant: al Nord, la serra 
d’Espadà, al lluny sobre una muntanya, les restes del castell de Almedí-
jar; a l'est, la mar Mediterrània; al Sud, la serra Calderona; al Oest 
començarem a veure la província de Teruel amb les seues enormes 
serres i al fons, baixant la mirada, la vall de l'Alt Palància, el poble de 
Castellnovo i el seu vell castell.
Iniciarem el descens cap a Castellnovo. En el camí de baixada, veurem 
l'ermita de Sant Antón de Pàdua (de 1724). Ja tocant el nucli urbà, el 
calvari. Una vegada en la població, trobarem l'ermita de sant Antoni 
Abat, passarem per la cisterna àrab (subministrament de recursos 
hidràulics suficients per a la població fins als anys 60) i, abans 
d'esmorzar, visitarem el Castell de Beatriz de Borgia.

Productes locals:
Cireres, ametles i olives - Formatges artesans en Formatge-
ria Más del Plano - Carn i embotits artesans en Carnisseria
Juven i Carnisseria Germán – Pa i rebosteria tradicional en
Pa i pastes Rubio
Gastronomia:
Olla de col, Olla de penques, les coques i l'arròs al forn

Castellnovo

Descripció de la ruta

Llocs d'interés:
Castell de Castellnovo Beatriz de Borgia - Torre del Mal Pas -
Església dels Sants Reis - Cisterna Àrab

Pots menjar en:
Bar Gimeno C/ Portal, 2 - Bar Llar del Jubilat C/ Navarro
Reverter, 4 - La Mina Terrassa Bar Ctra. Castellnovo-Almedí-
jar - Malara Terrassa Bar C/ Malara s/n.

El Castell de Castellnovo data del temps dels romans. En el període de 
dominació musulmana va ser reconstruït sobre les restes anteriors, 
d'ací vindrà el nom de “Castell Novo”. Existeixen vestigis neolítics a la 
Torre del Mal Pas.
El terme és abrupte encara que sense molta altitud, destaquen els 
pics de Sant Roc (571 m) i Malara (564 m).
L'agricultura de regadiu és important (taronges, caquis, nispros i 
cireres), encara que domina el secà (ametles, olives i garrofes).

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

Naturalesa, cultura i gastronomia

RUTA 8,05K

+282m -365m

BAJA



Castellnovo - Vall de Almonacid

Eixim de Castellnovo pel carrer C. H Gil Silvestre, passant al costat de 
la piscina municipal fins a agafar la senda que ens porta a la Torre del 
Mal Pas (de vigilància i defensa en la seua època).
Travessarem senders que creuen antics poblats del neolític i ibers per 
a anar a la recerca de la pista camí a Vall de Almonacid. Seguirem 
aquesta pista, que discorre en principi entre camps d'ametlers i 
oliveres per a després endinsar-se en un bosc, i passarem per un antic 
corral i per la font Jardí. L'últim tram discorre entre bosc i camps fins 
a l'entrada a la Vall de Almonacid travessant el riu Chico per la piscina.

Descripció de la ruta

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

Naturalesa, cultura i gastronomia

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

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.
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