
Vall de Almonacid - Villamalur
Naturalesa, cultura i gastronomia

SEixim de Vall de Almonacid cap a Algimia de Almonacid pel lateral de 
la carretera condicionat per a caminar. Podem desviar-nos uns 
metres per a veure el “Pocico Chorrador”, un bonic gorg d'aigües 
transparents. Creuarem Algimia pel seu carrer principal fins a arribar 
a la font de Donace. Des d'ací seguirem un PR que antigament era el 
camí habitual entre Vall de Almonacid i Villamalur.
Part d'aquesta senda és la mateixa que puja al cim de la Ràpita. Ens 
trobarem amb la bassa del Canyar, que forma part del sistema 
hidràulic tradicional utilitzat per la població d’Algimia.
Continuarem la senda entre un bosc de roures i sureres i, creuant 
antics corrals i fonts, arribarem al Collado dels
Refugis, on veurem magatzems i trinxeres de la guerra civil.
El camí ens ofereix boniques vistes panoràmiques. Continuem cap al 
serral i la nevera de Quatre Camins (antic depòsit de neu). Prenem la 
senda cap a les trinxeres de Villamalur. Una vegada sobrepassades, 
ens trobarem a uns 600 m del nucli urbà.

Productes locals:
Olla xurra i les congretes (pastes d'anís)

Villamalur

Descripció de la ruta

Llocs d'interés:
Castell de Villamalur, s. X-XIII
Nevera de Quatre Camins
Trinxeres de la Guerra Civil
Muntanya el Tajar

Pots menjar en:
Bar-Restaurant El Hogar, Pl. Concejo, 1

La fundació de la població s'atribueix a l'existència d'una alqueria 
musulmana, fet avalat pel castell alçat en les seues proximitats, de 
fàbrica islàmica. El nucli urbà se situa sobre una muntanya elevada 
per damunt dels
camps i barrancs del sector nord-occidental de la Serra d’Espadà.
El poble està a 644 m sobre el nivell de la mar i el seu terme municipal 
és molt accidentat. Entre les seues muntanyes destaca l'Alt de la 
Pineda, amb una altura de 1047 m.
Gran part del terme municipal està poblat per extensions de boscos 
de pins, sureres i alzines.Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA

RUTA 14,4K

+700m -509m

DIFICIL
Descarrega el track



Villamalur - Vall de Almonacid
Naturalesa, cultura i gastronomia

Eixim de Villamalur per la plaça del Consell i prenem una pista asfalta-
da que ens porta a Matet. L'inici d'aquesta pista transcorre per un gran 
bosc de pins amb un sotabosc de falagueres. Durant el recorregut 
veurem fonts com la de Mas de Mora, la de Chercoles, la de Culato, la 
de l'Espino i la dels Burros amb zona de descans i, més prop de Matet 
i a la qual val la pena desplaçar-se, la Fuente que Nace
Una vegada en la població de Matet, podem acostar-nos a veure la 
torre El Pilón, una torrassa defensiva del s. XI. Eixim del nucli urbà de 
Matet en direcció a la piscina de la població. A uns 200 metres 
agafarem la pista 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. Des 
de “El Balsón” prendrem la pista que descendeix cap a Vall de Almona-
cid, que es converteix en senda abans d'arribar a l'encreuament de 
“Quatre camins”. Passat l'encreuament i l’algepsar ens desviarem del 
PR per a prendre una senda que ens portarà fins a la Piedra del 
Gigante en la carretera. Entrarem a la població de Vall de Almonacid 
per la zona de les escoles.

Descripció 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.

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
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