Vall de Almonacid - Pavías

Naturalesa, cultura i gastronomia

INTERPRETA NATURA

Descripció de la ruta

Eixim de Vall de Almonacid pel camí sobre la Cooperativa Agrària Ayr
seguint el PR de l'antic camí que uneix Vall de Almonacid i Matet fins a
arribar a l’algepsar de Crevacántaros des d'on, per una senda, arribem
a la cruïlla de “Quatre Camins”. En aquest punt tindrem: 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. Arribats a la zona de “El Balsón”,
on es troben les ramaderies de bous, el camí descendeix passant per
un antic aljub i algepsars. En breu veurem la població de Matet i la seua
Torre del Piló. Travessarem Matet per la plaça de l'Ajuntament i
seguirem pel camí d'ascens al Morrón de Ventura (900 m). En ell
trobarem basses i antics forns de calç. En l'últim tram recorrem una
bella senda dins d'un bosc amb vista panoràmiques.
En tocar el cim veurem el refugi de la Calera i trinxeres de la Línia XYZ
de la Guerra Civil. Descendirem per una senda que acaba a uns 300 m
de Pavias.

Pavías

Durant els segles XI i XII, Pavias va estar vinculat al Castell
d’Almonecir.
Pavias és un dels municipis més interiors del Parc Natural de la Serra
d’Espadà i el més elevat d'ells (738 m). Està situat en un barranc als
peus de les muntanyes Morrón, Serretilla, Grana i Atalaya, i al costat de
la rambla d’Artea. L'economia del municipi es basa en l'agricultura de
secà, on destaquen l'olivera, l'ametler o les cireres.

Distància

RUTA 13,36K

Desnivell

+600m -305m

Dificultat

MODERADA

RECORDA

Llocs d'interés:

Església parroquial de Santa Catalina, s. XVI
Museu etnològic
Antic molí, s. XVIII
Ermita de Sant Isidre
Descarrega el track

Pots menjar en:

La Plaza, Plaça de l’església, 20

Productes locals:
Oli, ametles i cireres

Pavías - Vall de Almonacid

Naturalesa, cultura i gastronomia

INTERPRETA NATURA

Descripció de la ruta
Eixim de Pavias per la carretera. A uns 300 m trobem el desviament
cap a Gaibiel. Aquesta pista es convertirà en una bonica senda on
veurem basses i la fita que indica els límits dels termes de Pavias i
Matet.
Passada la fita, ens desviarem cap al barranc de Gabarra, on seguirem
la pista que ens porta a l'antic camí d'unió entre Matet i Gaibiel
(PR-CV63.4). Enllacem amb el PR en la zona denominada “Las
Fuentes”.
D'ací a Gaibiel caminarem per una antiga senda de ferradura que
conserva l'empedrat en alguns trams. Tindrem vistes del riu, el pou
Gasparini, diversos assuts, les ruïnes del molí Alt i el riu amb les seues
basses i gorgs en el seu llit de pedra. Passant per l'ermita de Sant Blai,
entrarem en la població de Gaibiel.
En entrar a Gaibiel prendrem el camí a la font de la Vall. Seguirem el
Camí d’Algimia, que es converteix en senda fins a arribar a l'encreuament de “Quatre Camins”. Des d'ací, per una senda, arribarem a
l’algepsar i enllaçarem amb el PR que ens portarà a Vall de Almonacid

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 14,48K

Desnivell

+651m -359m

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

