Vall de Almonacid - Gaibiel

Naturalesa, cultura i gastronomia

Descripció de la ruta

Eixim de Vall de Almonacid per dalt de la cooperativa, travessant
camps d'oliveres i ametlers, i seguim les indicacions de la Ruta per la
Memòria bèl·lica fins a arribar al serral de Gaibiel. En aquest punt
podem fer un xicotet recorregut d'anada i tornada per a veure les
trinxeres i parapets de la Línia XYZ de la Guerra Civil i gaudir de les
vistes que ens ofereix aquest lloc.
Una vegada passat el serral de Gaibiel la senda descendeix cap al nucli
urbà passant per l'ermita de Sant Blai. Una vegada sobrepassem
l'ermita de Sant Blai, i abans d'arribar al cementeri, girem a l'esquerra,
seguint les marques blanques i grogues del PR que ens porta al castell
de Gaibiel, d'origen islàmic. Al castell abandonarem el PR i enllaçarem
una senda local de marques verdes, que ens porta a Gaibiel entrant per
la font de Los Caños al costat del riu Regajo.

Gaibiel

La Vila de Gaibiel és d'origen musulmà i va ser conquistada per
Jaume I en 1237.
En la seua orografia destaquen les muntanyes: la Carrasca, l'Alt de la
Costalata (713 m), el Pinar (608 m), Aceitenegro (709 m) i Ajedrea (649
m) i fonts com la Vall, los Caños, el Vicari, Secán, la Teula i l'Alqueria.
El que dona caràcter a Gaibiel és el riu Regajo, afluent del Palància,
que passa als peus de la població i creua el seu terme formant
meandres i pous com el Gasparini, el Cacao i l’Eriza.

Distància

RUTA 7,53K

Desnivell

+284m -213m

Dificultat

BAJA

RECORDA

Llocs d'interés:

Castell de Gaibiel. Restes iberes, s. IV a C - XX
Ermita de Sant Blai, s. XVIII
Església Parroquial de Sant Pere Apóstol, s. XVIII
Torre medieval, arc de la Penya i safareig
Font de la Vall, del Vicari i de los Caños
Descarrega el track

Pots menjar en:

Bar-Restaurant El Porvenir, C/ Sant Blai, 2
Bar-Restaurant La Plaza, Plaça major, 5
Rostidor La mecedora de la abuela, Passeig Sierra Espadà, 2

Productes locals:

Forn San Isidro. Carrer Rosari, 5

Gaibiel - Vall de Almonacid

Naturalesa, cultura i gastronomia

Descripció de la ruta
Abandonem el nucli urbà de Gaibiel en direcció el Molí de l'Ombria i la
font del Vicari. Després de visitar-la reprendrem el PR-CV-147, una
bonica senda que ascendeix al Balsón de la Costalata entre impressionants murs de roques de la muntanya del Tocón i La Carrasca. En el
Balsón trobem l'aljub de la Costalata i, des d'ací, seguim el PR-CV-63.7
que descendeix fins a trobar la senda d'ascens al cim de la Costalata
(758,3 m). En l'ascens cap al cim de la Costalata, passarem pel Corral
del Mayo; des d'ací, i fins a abandonar la muntanya de la Costalata,
tindrem unes boniques vistes de la Serra d’Espadà i els seus dos cims
més emblemàtiques: el pic de la Rápita (1106 m) i el pic Espadà (1099
m).
Des del cim fins al serral de Gaibiel albirem les trinxeres de la Costalata de Vall de Almonacid, pertanyents a la Línia XYZ i molt ben conservades, i la Cova de la Trinxera. En el serral de Gaibiel prendrem la
senda que ens porta a l'encreuament de “Quatre Camins” on enllacem
amb el PR que uneix Vall de Almonacid amb Matet. Abans passarem
per una xicoteta cova que ofereix una panoràmica de la Serra
d’Espadà. Sobrepassarem l’algepsar i arribarem a la població de Vall
de Almonacid per dalt de la Cooperativa Ayr i la font del Llentiscle.

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 9,97K

Desnivell

+454m -383m

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

