I.E.S. BROCH I LLOP

Departament de Religió

EXCURSIÓ PER LA VALL DEL MILLARS
TORRECHIVA – FUENTES DE AYODAR
DISTÀNCIA: 12 km
TEMPS APROXIMAT: 4 hores
DESNIVELL: 550 metres
Altura máxim a: 681.99 mts  Altura m ínima: 305.99 m ts  Des nivel acum ulado: 1224.90 mts
Velocidad m áxim a: 143.98 km/h  Velocidad m edia: 94.50 km /h
70 0Distancia: 11.91 km
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Poza Negra.
RECORREGUT:
Eixim de Torrechiva per la Ronda Mijares, agafant tot seguit el camí de Fuentes tot ell formigonat. Passem el
riu de Millars per una passera nova i, just passat el riu, deixem el camí formigonat per agafar un sender a
l'esquerra que puja amb forta pendent per la ombria.
En un parell de llaçades per sota els pins que es van salvar del gran incendi del 94 arribem a una ampla pista,
que travessem per continuar pujant seguint cap a la fuente de Pere i los cuatro caminos, com bé ens informen
uns pals indicadors.
Seguim pujant per una senda que s'obri entre la selva de pinets que lluiten per créixer, fruit de la repoblació
natural de després d'un incendi. Deixem un senderol que puja a la font i tornem a eixir a la pista formigonada
de Torrechiva a Fuentes que seguirem cap a l'esquerra un parell de quilòmetres. Passem un collet i comencem
a vore les ombries del barranco de la Higuera on els roures clapegen el pinaret jove. Seguim planejant,
deixant a l'esquerra una pista que puja a los cuatro caminos, baixant a travessar el barranc just al lloc on es
troba un gran bassot, per començar després una llarga pujada fent ziga-zagues per l'ombria.
Després de passar per uns bancals d'oliveres ben treballats i cuidats arribem a un coll on partixen termes
Torrechiva i Fuentes i on hem de deixar el camí formigonat per agafar una ampla pista de terra que mou a la
dreta planejant fins arribar, un centenar de metres més avant a un altre encreuament, des d'on hem de seguir a
la dreta baixant per l'ombria a la Erica Blanca. Fent la volta a un tossal coronat per les antenes deixem una
pista a la dreta fins que arribem a un encreuament de camins vora uns corrals abandonats.
Ens trobem a los Corralicos, i hem de seguir per l'esquerra dels corrals, baixant al barranc per una vella
senda. Quan assolim el llit del barranc hem de seguir-lo per la dreta seguint una sèquia que ve de la Bassa de
la fuente de los Chorricos. A l'esquerra hem deixat el Molino de Arriba, en procés de restauració.
Des de la bassa agafem un sender que puja fins arribar a un encreuament de pistes on hem de seguir recte per
la pista que enfila davant la senda i que va vorejant la capçalera d'un barranquet, mentre disfrutem d'unes
magnífiques vistes de Fuentes i el río Chico. Passem sota un cingle calcari però al travessar el barranc
passem a xafar rodeno, el terreny més típic de la Serra d'Espadà. Podem vore ací i allí algunes sureres i pins
que s'han salvat dels incendis, enmig d'un matollar espès que tot ho cobreix. Anem remuntant la marge
esquerra del riu, fins que abandonem la pista per agafar un senderol que baixa cap al riu, just al punt on es
troba la fuente del Suro amb tauletes i lloc per menjar. Des d'ací agafem un sender que passa vora riu i el
travessa, remuntant-lo fins a la Poza Negra o sin Fondo. Si fora estiu aprofitaríem per refrescar-nos, però si
no és el cas la passarem per dalt i eixirem a la pista de Torralba molt prop de la fuente del Río, lloc on naix el
río Chico. En comptes d'això girarem a mà esquerra per retornar cap a Fuentes per la vora dreta del riu, tot
passant per dalt la Poza Negra, la fuente del Suro, la Poza Azul arribant al poble per la Canal i la fuente del
Cañar.

