Sacañet a Bejís per Canales

SACAÑET A BEJÍS PER CANALES:

Ventisqueros de la Bellida.

Recorrerem 20 km seguint GR, PR i SL de la capçalera del Palància. Eixint de Canales seguirem el
GR10 passant pels ventisquers de la Bellida, el major conjunt de construccions per a guardar la neu
de tot el país. Des de l'aldea de Canales seguirem el PRV80 fins al Mas del Collao des d'on
seguirem el SLV53 pel Mas de los Perez fins a Bejís.
El camí ens permetrà observar el canvi de vegetació des de les altes llomes de la Bellida fins a la
vega del Río Canales.
Altura máxima: 1328.41 mts  Altura mínima: 744.11 mts  Desnivel acumulado: 683.94 mts
18.67 km

HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 19 km
DESNIVELL: 700 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Des de Sacanyet eixim per la part alta del poble seguint les marques blanques i roges del GR-10, que
no deixarem fins a Canales.
El camí mou per les eres de la part alta del poble i comença a pujar de forma continua fins al Cerro
de la Bellida, tenim per davant doncs una hora llarga de pujada entre carrasques i algun bancal
abandonat fins assolir les altes llomes de la Bellida, punt més elevat de la nostra ruta.
El camí que seguim va resseguint el barranc de la Bellida, pujant en direcció Oest fins arribar a un
collet on es troba la bassa i el corral d'Elías. Des d'ací fa un gir cap al nord, tot seguint la carena de
la serra fins arribar a la part més alta de la Bellida.
Conforme pugem les carrasques van espaiant-se i van deixant pas a una vegetació més clara, amb
carrasques aïllades, ginebres i algunes savines, que ens acompanyarà bona part del camí.
Quan ja quasi hem arribat al cim de la Bellida que distinguirem per les antenes allí situades,
començarem a vore ventisquers, que ens acompanyarant fins a Canales.
A sota just de les antenes del cim de la Bellida passem sota una cantera d'on es va treure la pedra
per a construir bona part dels murs dels ventisquers. Just al seu peu hi ha una fonteta de pou, sovint
seca.
El camí comença a planejar pels cims de la Bellida, passant entre les restes dels ventisquers, en una
zona de poca o escassa vegetació; només algun ginebre i alguna argelaga suporten el fred i el vent
del cim, conforme anem baixant als barrancs la vegetació és fa més abundant amb alguns pins i
carrasques que arriben a formar algun bosquet.
Poc a poc comencem a baixar cap a Canales, travessant encara per diversos ventisquers. Deixem a
l'esquerra un barranquet on es troba el Ventisquer de los Frailes, el més important de tot el conjunt
de la Bellida. Poc després arribem al poble de Canales que es troba a la solana de la Hoya de
Canales, en una de les moltes foies que es troben a les altes llomes de la Serra del Toro.
Arribem al poble per la part alta i baixem fins les primeres cases on trobem la carretera de Sacanyet,
l'única que arriba al poble i que haurem de seguir un parell de quilòmetres cap a la dreta, pujant fins
a la Cruz de los Muertos.
Quan la carretera comença a baixar l'abandonem per a seguir recte per una pista ampla que segueix
per les parts més altes de les llomes fins que comença a baixar cap a un collet. Si ens fixem podem
trobar les senyals blanques i grogues del PRV80, mig esborrades pel temps i l'acció de l'home.
Des del collet seguim recte la direcció que duiem, sempre per la part alta, entre bosquets de
carrasques i pins de repoblació, acompanyats per ginebres i algunes savines, formant un bosc
esclarissat i obert que ens permet observar per sota nostre la vall del Palància i la Serra d'Espadà al
fons.
Passem per la vora d'un corral d'ovelles amb un dipòsit d'aigua a la vora i seguim recte. La pista que
seguim fa la volta a un tossalet, deixant a sota el Corral de Vicente Lázaro fins arribar al coll de la
Solana amb una repoblació de pins fallida d'on ix una pista a l'esquerra. En este punt hem d'estar
atents per a seguir per la dreta un tros sense camí definit però enfitat amb pedres que apunta cap a
un barranquet.
La senda va baixant cap a l'esquerra del barranquís i s'endinsa en un tros de carrascal més espés per
a salvar un cingle i eixir a una vella pista que entre bancals baixa cap al mas del Collao.
A l'arribar a la carretera fem uns metres a l'esquerra per a agafar un camí asfaltat per on, abandonant
ja el PR, continuarem la ruta cap a Bejís.
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L'asfaltat planeja entre bancals fins a arribar a les envistes del Mas de los Perez, conjunt important
de cases, moltes d'elles arreglades. Passem pel vell llavador abans d'arribar i el travessem per a
seguir un carril abalissat amb les marques verdes i blanques del SLV53 que ens acompanyarà fins a
Bejís.
El camí segueix faldejant a mitja altura fins a passar un collet des d'on s'observa la Hoz que forma
el barranc del mateix nom i per on continua la nostra ruta. Baixem agafant un tros de sender ben
conservat fins a la carretera que uneix Bejís i las Arteas, per on continuarem cap a la dreta un
quilòmetre més per a arribar a Bejis per sota dels arcs de l'aqüeducte romà.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
SACAÑET
Al seu terme municipal, situat en el vessant septentrional de la serra de Bellida (1.321 m), hi ha el cim de las
Peñas del Diablo (1.471m), nombroses coves i avencs, com ara la Cova de la Murciénaga i la del Pueblo; les fonts
de la Salada, la Carrasca, la Tejai Salinas i un bon nombre de geleres que s'utilitzaven per al comerç de la neu dels
quals el més important és el de los Frailes.
Fins el segle XIX pertanyé a l'orde de Montesa; es va separar de Begís el 1842; l'aturada i el decreixement han
caracteritzat l'evolució demogràfica des de finals del segle XVIII, sempre amb tendència a la baixa.
VENTISQUEROS DE LA BELLIDA
La Bellida és un gran tossal de 1300 metres d'alçaria que es troba entre Canales i Sacanyet, però la seua
particularitat és que alberga una de les majors concentracions de dipòsits de neu de la Mediterrània (uns 50
ventisquers1) degut a dos circumstàncies favorables: l'altitud i el poc relleu que permet l'us de carros i la distància a
València, principal centre consumidor de la neu.
CANALES
Canales és una aldea de Sacanyet que es troba a 7 km d'ella i als peus de la Bellida a 1200 metres d'altitud.
L'origen del poble cal relacionar-lo amb la explotació dels ventisquers de la Bellida que donaven feina a una
important quantitat de gent.
La seua situació i el dur clima, així com les conseqüències de la guerra civil que va destruir el poble que es
trobava en ple front van ser la causa del seu despoblament.
BEJÍS
Se situa en la vessant NE de la serra d'Andilla, a 800 m d'altitud, el terme està solcat pels rius Palància i Canales i
compta amb els cims de La Juliana (1.476 m), La Pericona (1.468 m) entre d'altres. Hi ha paratges que paga la
pena conèixer com la ja esmentada Font de los Cloticos, el barranc d' Agualobos o el naixement del Palància, i,
sobre tot Peñaescabia ( 1.331 m ) declarat Paratge Natural Municipal el 26 de novembre de 2004. La flora i la
fauna mediterrànies està representada amb l'esquirol, la rabosa, el porc senglar, l'àliga real, el pi, el teix, l'àlber i
gran varietat de plantes aromàtiques i medicinals.
D'origen romà (així ho testifica el seu aqüeducte), encara que es troben deixalles dels ibers en la mateixa localitat.
Poblada per musulmans, fou conquerida per Jaume I (1208-1276) el 1228. Aqueix mateix any Pere Fernández
d'Azagra s'apoderava del seu castell i la seua terra per a revertir-la a la Corona al mateix temps que la sotmetia al
bisbat de Sogorb. Aquest mateix rei atorgà, el 1245, el castell de Begís i les seves terres a l'orde de Calatrava, en
poder de la qual va romandre, amb el títol de baronia i vot en Corts, fins que s'incorporarà a la Corona en 1523. El
18 d'agost del 1276 Roi Pérez, comanador major d'Alcanyís, concedí carta de població, a fur de València, a 110
homes. No sabem més fins el 1838 que, amb motiu de les guerres carlines, fou ocupada la vila per ells i assetjada
dues vegades pel general Azpírez. Durant el regnat d'Isabel II (1830-1904) va ser senyor el duc de Montpensier,
infant Francesc de Paula.
1 Un ventisquer és una construcció que aprofitant barrancs i depressions consta d'un mur que permet acumular neu a
l'hivern, que, tapada amb palla i branques es conserva fins l'estiu.
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A finals del segle XVI s'hi crea un important comerç de gel amb València gràcies a la major concentració de
dipòsits de neu del Mediterrani que es localitzava en el cim de la Bellida . Actualment el motor de l'economia és
l'envasament i venda de l'aigua de la font de Los Cloticos, de merescuda fama. També hi ha activitat agrícola i
ramadera.
Monuments civils


Aqüeducte romà. Dels segle II: Declarat Monument Nacional en l'any 1982, situat al peu del Castell.
L'aqüeducte tenia en origen set arcs de mig punt dels quals en l'actualitat es conserven solament cinc,
aquests juntament amb el mur situat a l'inici del mateix arriba a una longitud de 82 metres.
Originàriament va tenir 125 metres, incloent la conducció d'aigües en canal sobre arquejades, els dos
murs extrems, la connexió amb el canal de proveïment i la connexió subterrània de subministrament al
poble. A pesar de ser un aqüeducte, la seva tipologia sembla respondre més a un pont a causa del sistema
estructural utilitzat, al tenir tallamars en totes les piles i contraforts en les piles imparells. La fàbrica és de
carreus en els arcs i les piles, mentre que en els elements restants s'utilitza la maçoneria. Cada pila i
tallamar es corona amb una rematada piramidal.
 Castell. del segle XIII: Ruïnes d'origen romà, va ser adaptat per musulmans i cristians. Només es
conserven sitges, aljubs i restes de muralla. Construït en un pujol protegit per dos rius i amb una tallada
natural pel sud i l'oest. Va estar construït amb carreus en els angles, maçoneria i argamassa, observant-se
diferents formes de disposició de les pedres en funció potser de l'època de construcció. Les rondes de la
muralla, en 1580, estaven cobertes de lloses de rodeno i la calç i la pedra van ser els elements més usats.
La porta va estar en la cara nord, a l'esquerra de l'entrada queda la pedra de l'escut, i una vegada dintre
havia un gran pati i al fons una construcció. Un segon pati albergava cavalleries, ferreries i magatzems, és
on està avui la cridada cisterna. Una tercera porta donava a altre pati, pel qual s'accedia al nucli o fortalesa
en el qual havia una torre alta i les zones nobles en altra torre més ampla que és on avui situem la cova
fosca. Nou escales comunicaven el camí de ronda amb els patis. Aquest camí vorejava la muralla exterior,
que era més alta i fortificava en la part que recau al poble. Les sales interiors presenten volta de mig canó
i un passadís que hi ha al costat de la cova fosca té el sostre pla en el qual s'ha utilitzat el rodeno. El
castell en la seva època d'esplendor va tenir les seves portes principals de fusta recoberta amb planxes de
ferro. Avui sota les ruïnes s'amaguen càmeres buides.
 Museo de l'Aigua.:Es divideix en dues parts. La primera de les àrees se centra en la cultura hidràulica,
amb una mostra sobre l'aprofitament de l'aigua al llarg dels segles en el Museu d'Etnologia i Arqueologia
de Begís. La segona part consisteix en una exposició interactiva del cicle de l'aigua en el planta
embotelladora dels Cloticos en la qual es tracta tant a l'element natural de l'aigua com el aprofitaments de
l'aigua de Begís i la seva explotació en aquesta planta.
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