
Vall de Almonacid - Novaliches

Eixim de Vall de Almonacid per la font el Lentisco seguint la Ruta de la 
Biodiversitat de l'ajuntament d'aquesta localitat. Després d'un xicotet 
ascens, seguirem una sendera que ofereix unes boniques vistes ja 
que discorre per la lloma de la muntanya.
Creuarem els barrancs d’Anchoy i el Fondo. Una mica més endavant , 
en la part alta d'una lloma, just abans de descendir cap a Casas de 
Zagalorca, podem visitar un dolmen.
En eixir de Casas de Zagalorca anirem a buscar el camí de la Mojonada 
que ens portarà al pantà del Regajo, un bonic paratge natural, que 
vorejarem.
En la part final, abans d'arribar a la xicoteta població de Novaliches, 
visitarem antics búnquers de la guerra civil.

Productes locals:
Oli i hortalisses

Novaliches

Descripció de la ruta

Llocs d'interés:
Pantà del Regajo
Búnquers de la guerra civil
Font del Clero

Pots menjar en:
Rostidor Novaliches. Novaliches, 4

La història de Novaliches està lligada a la història de Jérica. 
Durant la dominació musulmana va dependre del Rei Taifa de Jérica 
i, amb la reconquesta, Jaume I la va cedir a Fernández de Azagra, 
incorporant-se a la baronia i ducat de Jérica.
A mitjan segle XIX va desaparéixer com a entitat municipal per a 
integrar-se a Jérica com a pedania. Està formada únicament per 2 
carrers i el seu edifici més destacat és l'Església de Sant Miquel.
Es troba en un terreny pla situat a la dreta del barranc de Benafer. Té 
un clima temperat i sec. Els productes agrícoles que tradicionalment 
proporcionava la terra eren blat, dacsa, oli, vi, garrofes, llegums i 
verdures (variades encara que escasses). Encara així, la principal 
activitat econòmica era la indústria agrícola.

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

Naturalesa, cultura i gastronomia

RUTA 12,73K

+228m -196m

MODERADA



Novaliches - Vall de Almonacid

Abandonem la població de Novaliches per la carretera i seguim per 
ella durant un xicotet tram abans d'enllaçar amb la Via Verda d'Ulls 
Negres. És la via verda més llarga d'Espanya (169 km), entre Teruel i la 
costa valenciana. Recorrerem part de la via que discorre per la vall del 
riu Palància sobre l'antic recorregut del ferrocarril miner de Serra 
Menera. La via discorre entre boscos, ponts i túnels.
A l'altura del pantà del Regajo, deixarem la Via Verda d'Ulls Negres i 
seguirem el camí que recorre la presa del pantà passant per l'àrea 
recreativa. Des d'ací, agafarem el camí de la Mojonada que ens porta a 
Casas de Zagalorca. Una vegada allí, després d'un xicotet ascens, 
seguirem una atractiva senda que creua els barrancs d’Anchoy i el 
Fondo abans d'arribar a la població de Vall de Almonacid  per la font 
del Lentisclo i la Cooperativa Ayr.

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 15,83K

+244m -287m

MODERADA


