
Vall de Almonacid - Peñalba (Cárrica)

Eixim de Vall de Almonacid travessant el riu Chico per la piscina i 
agafarem el primer desviament a la dreta, pel camí cap al depòsit 
contra incendis. El nostre destí és Peñalba (Càrrica), pedania de 
Segorbe que està situada als peus de la serra d’Espadà.
Per a arribar a ella travessarem camps d'oliveres i ametlers, 
senders que creuen antics poblats del neolític i ibers, la Torre del 
Mal Pas (de vigilància i defensa) i el Pou del Gitano (una espectacular 
recolzada del riu Aurín).
Arribarem a Peñalba per l'últim tram del PR que uneix Peñalba amb 
Castellnovo, travessant el riu i arribant al Mirador d’Espadà, on 
gaudirem d'unes boniques vistes de la serra d’Espadà.

Productes locals:
Pa artesanal i dolços tradicionals, forn Bolumar

Peñalba

Descripció de la ruta

Llocs d'interés:
Pou del Gitano
Forn romà
Mirador d’Espadà

Pots menjar en:
La Marieta Carrica, C/ Segorbe, 56
Bar Pepín, C/ Segorbe, 10

Peñalba o Càrrica (que és com més se la coneix) va tindre 
ajuntament propi fins a l'any 1846, a partir d'aquesta data es va 
agregar a la ciutat de Segorbe de la qual actualment és una pedania. 
Està situada als peus de la serra Espadà, entre els municipis de 
Castellnovo, Vall de Almonacid, Navajas i Segorbe.

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

Naturalesa, cultura i gastronomia

RUTA 9,09K

+280m  -385m

BAJA



Peñalba (Cárrica) - Vall de Almonacid

Eixim de Peñalba en direcció a la piscina i prop d'ella agafarem la 
senda que passa per la seua dreta. Aquesta senda ascendeix a la 
zona del Rascaña, amb possible accés als cims del Pic Nabo i 
Peñalba.
Recorrerem la part alta de la muntanya amb vista panoràmiques a 
banda i banda: a la dreta tindrem la Serra d’Espadà i a l'esquerra el 
Paratge Natural Municipal “La Esperanza” de Segorbe, Navajas, la 
cascada de Bruguerar i el Salto de la Novia.
Deixarem la senda en arribar al cim de Rascaña amb els seus camps 
d'ametlers. Continuarem per un camí primer i una senda que ens 
conduirà a la bassa on es troben les grandàries o “gallipatos” 
reintroduïts. Es tracta d'un tritó que pot aconseguir els 30 cm de 
longitud i és el més gran d'Europa.
Realitzarem una xicoteta baixada per una senda des de la qual ja 
veurem Vall de Almonacid i el Castell d’Almonecir i així arribarem a 
Casas de Zagalorca. Des d'allí agafarem la senda que creua el 
barranc d’Anchoy i entra en la població de Vall de Almonacid per la 
font del Lentisco.

Descripción de la ruta

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

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

RUTA 8,69K

+318m  -214m

MODERADA


