
Vall de Almonacid - Matet

Eixim de Vall de Almonacid pel camí sobre la Cooperativa Agrària Ayr 
seguint el PR de l'antic camí que uneix les poblacions de Vall de 
Almonacid i Matet. La part inicial de la ruta transcorre per un camí 
entre camps d'oliveres i ametlers fins a arribar a l’algepsar de 
Crevacántaros (antiga pedrera de mineral d'algeps). 
Per una senda arribem a la cruïlla anomenada “Quatre Camins”. En 
aquest punt tenim: al nord, la població de Matet; al sud és des d'on 
venim; cap a l'oest, Gaibiel i cap a l'est, Algimia de Almonacid. 
Seguirem cap al nord guanyant altura i vistes panoràmiques d’Espadà.
Arribem a la zona de “el Balsón” on es troben les ramaderies de bous. 
En aquest punt, deixarem el camí (segueix cap a l'esquerra) i seguirem 
una pista que, entre preciosos boscos, ens portarà al nucli urbà de 
Matet.

Productes locals:
Oli i ametles, 
Gastronomia: “rustido”, ”regaña” i “congretes”

Matet:

Descripció  de la ruta

Llocs d'interés:
Església Parroquial de Sant Joan Baptista, s. XVII
Ermita de Santa Bàrbara
La Font que Naix
Font del Burros
Font de Carro
Pots menjar en:
Rostidor La Negra, Plaça Església
Bar Piscina, Ctra. Algimia, s/n

L'origen de Matet és musulmà (finals del s. XII i començaments del s. 
XIII). Va ser conquistada per Jaume I en 1238.
Està situada en la falda d'un xicotet pujol conegut al poble com La 
Torre, en el seu cim s'alça una esvelta torrassa anomenada el Piló.
El paisatge de Matet és muntanyenc, el seu terme és abrupte amb 
altures destacades com el Morterico (862 m), el Rector (855 m) o el 
Carro (835 m), encara que també té algunes zones de plana o de 
comelles.
És un poble pintoresc, envoltat de muntanyes, camps d'oliveres, 
ametlers, fruiters i hortalisses.

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

Naturalesa, cultura i gastronomia

RUTA 6,49K

+264m - 135m

BAJA



Matet - Vall de Almonacid

Eixim del nucli urbà de Matet en direcció a la piscina de la població. A 
escassos 200 metres agafarem la pista anomenada Camí de Vall, 
travessant els camps de cultiu pròxims a Matet. Abandonarem la pista 
per a enllaçar amb el PR-CV-63.4, que uneix Matet amb Vall de 
Almonacid. Abans d'arribar a la zona de “El Balsón” on es troben les 
ramaderies de bous, veurem un aljub i algepsars (antigues pedreres 
d'algeps). Des de “El Balsón” prendrem la pista que descendeix cap a 
Vall de Almonacid, que es converteix en senda abans d'arribar a 
l'encreuament de “Quatre Camins”.
Una vegada sobrepassat l'encreuament i l’algepsar, ens desviarem del 
PR per a prendre una bonica senda entre camps d'oliveres i bosc que 
ens portarà a les proximitats del “Pocico Chorrador”, una pintoresca 
recolzada del riu Chico, on els seus transparents gorgs d'aigua i la 
vegetació que les embolica creen un lloc de somni. Quan la calor 
referma, els habitants més joves de Vall de Almonacid acudeixen a les 
seues aigües a refrescar-se. Entrarem a la població de Vall de 
Almonacid per la zona de les escoles.

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.

RUTA 5,75K

+131m - 266m

BAJA


