de Fuentes a Villamalur per Torralba

DE FUENTES DE AYODAR A VILLAMALUR PER
TORRALBA DEL PINAR:

La Poza Negra al barranco del Catalan.

La marxa de hui són 12 km per la Serra d'Espadà. Pujarem de Fuentes a Torralba seguint el
Barranco del Catalan, passant per la fuente del Río on naix el río Ayodar, i los Morrones de Gil.
Des d'ací ens dirigirem a Villamalur seguint el GR36 per sota del Tajar i el Pinar.
Altura máxima: 789.31 mts  Altura mínima: 501.21 mts  Desnivel acumulado: 790.71 mts
12.40 km

HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 6
vesprada
DISTÀNCIA: 12 km
DESNIVELL: 800 metres
TEMPS REAL: 5 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim des de la plaça de Fuentes per la vora del riu cap a la fuente el cañar i seguim una pista
formigonada que travessa el río pequeño enfilant-se de l altra banda per una vertent coberta d una
atapeïda vegetació que ha crescut després del greu incendi que a l estiu del 94 va cremar totes les
montanyes que ens envolten.
El camí pren altura sobre el riu i ens permet disfrutar d unes boniques vistes sobre les hortetes, els
tolls i els salts d aigua del riu.
Al llarg de tota l excursió podrem vore els efectes de la crema del 94: troncs cremats, zones sense
arbres, i també bosquets i rodals que es van salvar de l incendi, així com també la força de
regeneració de la natura en forma d espessos bosquets de pinatells, joves roures que creixen amb
força i argelagues i romer que no deixen un pam de terra nua.
Cal reconèixer la funció de les argelagues retenint el sòl i cobrint-lo evitnat l erosió de la terra;
protegint amb les seues punxes els plançons de pins i roures de la boca de cabres i ovelles, creant
una catifa d adob en forma de branques seques i creant un àmbient humit i ombrívol a sota.
A la mitja hora de marxa hem d agafar una pista que baixa a una caseta. Es tracta de la fuente del
Suro, on hi ha unes taules i aigua fresca. Des d ací seguim una senda que remonta el riu per dins i
que ens conduirà en uns minuts al Pozo Negro, lloc ideal per a prendre el bany a l estiu, i molt
freqüentat. Des de l esquerra del pozo la senda remonta un cingle de roca i passa a la part alta, per
travessar després el riu i retornar a la pista que duiem. Si tenim pressa millor continuar per la pista
sense desviar-nos al pozo negro, però ens perdrem el lloc més bonic de l excursió i un dels pocs
tolls on es pot prendre el bany a la Serra.
Seguint pista amunt, remuntant el barranc, el travessem i uns centenars de metres després passem la
fuente del Río: els ullals on naix el riu que brollen de la montanya a la nostra dreta i travessen el
camí per a alimentar el riu que ací corre a la nostra esquerra.
Seguim pujant i tornem a travessar el riu, ara sec, unes quantes vegades.
Quan ja portem una hora de camí arribem a un punt on el riu, ara rambla gira a l esquerra i la pista
continua a la dreta. Hem d agafar a l esquerra una senda que puja per la vora del riu amb algunes
fites. La senda discorre paral·lela al riu, de vegades per dins, de vegades per fora, i passa per baix de
los Morrones de Gil, unes altes penyes de rodeno on encara s aferren alguns pins que van escapar a
la crema.
Quan eixim finalment dels estrets ens trobem de morros amb una paret calissa que ens impedeix el
pas. La senda continua per l esquerra (amb algunes fites) però cal arrimar-se a la paret on es troba el
Pozo Rac, excavat dins de la dura penya.
Per dalt del pozo una senda netejada continua cap al poble de Torralba que veiem enfront.
Travessem els bancals, alguns encara treballats, que es troben a la clotada on s alça Torralba i fem
cap a un camí formigonat que a la dreta ens durà al poble.
Arribem a Torralba, ja duem hora i mitja de camí per tant no
està de més fer un descans, un traguinyol i pot ser un mos a
qualsevol dels dos bars del poble.
Des de la plaça del poble ens dirigim ara a la carretera, i al
travessar-la seguim per un carrer que puja a les eres de la part
alta del poble. Quan anem eixint del poble comencem a
trobar les marques blanques i roges del GR36, que seguirem
cap a Villamalur.
A les darreres pallises el camí gira a l'esquerra deixant a la
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dreta el camí que puja a l'Alto del Pinar, i corre planer cap al fons d'un barranquís. Quan camí i
barranc es junten es troba una font, però abans d'ella la senda gira i travessa el barranc començant a
pujar fent llaçades fins un camí asfaltat. Este darrer tros ens pot servir per recordar com podia estar
tot el camí abans de l'incendi, doncs es va salvar de la crema.
Seguim l'asfaltat a la dreta fins arribar a un coll, on mou una senda per l'esquerra que baixa, l'hem
de seguir. Comença baixant fent llaçades cap a un barranquet als nostres peus. Enfront podem vore
la serra del Pinar, amb el Tajar a un extrem i el Pinar a l'altre. Dalt la serreta encara es troba una
clapa de pinar que es va salvar de l'incendi, però els teixos del Tajar no van tindre tanta sort.
Quan ja som quasi al barranc desestimem una senda que mou a la dreta per anar a la fuente i al
Tajar, i seguim recte fent una pujada suau fins un altre collet. Tot el recorregut es una constant de
pujades i baixades poc important. Tornem ara a baixar un poc fins a trobar una antiga pista que
seguim un tros, per després tornar a pujar un poc fins a trobar un collet on ix un sender a l'esquerra
que descartem i que ens duria a la carretera que uneix Torralba i Villamalur. Tornem a baixar,
passant per un racó frescal on un grups de roures i alcornocs s'han salvat de l'incendi per emprendre
la darrera pujada fins al coll del Xerri.
Arribem ara a un encreuament de camins, on trobem la carretera de Villamalur a Torralba, que
travessarem per agafar una bonica senda que baixa per l'altra banda. Al coll deixem a la dreta una
pista amb senyals del PR que per la Fuente de la Peña ens duria a Aiodar (la pista també va a
Aiodar, juntant-se al pla de Reca). A partir d'ara les marques del GR es veuen complementades per
les del PR que seguirem fins arribar a Villamalur.
Comencem una entretinguda baixada per un sender ben conservat que ens torna a portar a la
carretera, que seguim una trossada, retallant a ma dreta per un sender que passa entre pins i
retornant a la carretera que ja no deixem fins arribar al Prao.
El Prao, és com el nom indica un ample pradell que s'obri on la rambla de Villamalur es troba amb
el barranco Berniches, és un vell encreuament de camins on es trobaven els vells camins que des de
Villamalur anaven a Matet i a Torralba, i on hui en dia es troben els nous camins asfaltats que des de
Villamalur ens duen a Torralba i Pavías. A més d'una bassa d'incendis, una font i uns paelleros
trobem també jocs per a xiquets i banquets i tauletes per a passar el dia, i un refugi lliure per a
retirar-nos en cas de pluja.
Des d'ací el GR segueix la Rambla del Catalan cap al Barranco del Quinquillero, però nosaltres
l'abandonarem per a pujar, seguint el PR, cap a Villamalur, seguint el camí asfaltat traçat per
damunt del camí vell.El darrer tros de pujada, no molt dura, ens duu per entre bancals mig
abandonats de cirerers, deixant a mà esquerra el cementeri del poble fins arribar a l'entrada de
Villamalur, acabant així la nostra ruta.
LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
FUENTES DE AYODAR
Es troba enclavat en els contraforts septentrionals del Parc natural de la Serra d'Espadà.
El nucli urbà s'assenta de manera escalonada al costat de la rambla d'Aiòder i es troba a una altura de 505 metres.
Gran part del seu terme es troba poblat de grans extensions de bosc on les espècies predominants són els pins,
sureres i alzines. Així, 694 hectàrees del terme municipal estan ocupades per extensions boscoses i 306 per
superfícies de cultius, prats i pastures.
És un dels quatre pobles que formen la Baronia d'Aiòder; va pertànyer inicialment al rei moro de València Zayd
Abu Zayd. Després de l'expulsió dels moriscs en 1609, es va repoblar amb famílies de Godella decretant-se la
carta de poblament el 17 de setembre de 1611, sent el senyor de la baronia d'En Cristòfol Funes.
Llocs d'interés:
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Església de Sant Roc: Construïda entre els segles XVII i XVIII. És una església de nau única amb
capelles laterals entre contraforts, volta de canó amb arcs en l'interior i coberta a dues aigües en l'exterior,
amb tester pla. Disposa de cor a l'entrada de l'església. D'estil barroc desornamentat, durant la Guerra
civil espanyola, va sofrir alguns atacs que van destruir algunes parts, com els altars laterals.
 Rio Chico: La presència d'aquest riu atorga a la localitat un important atractiu turístic. El riu presenta un
cabal, més o menys estable, al llarg de tot l'any. Aquest recurs és aprofitable durant totes les estacions de
l'any; però a l'estiu és un lloc ideal per a prendre el bany.
VILLAMALUR
Se situa el nucli urbà en un pintoresc emplaçament sobre una muntanya elevada per sobre dels camps i els
barrancs, en el sector nord-occidental del Parc natural de la Serra d'Espadà. El poble es troba a una altura de 644
m. sobre el nivell del mar. Vilamalur posseïx un terme molt accidentat quant al seu relleu es refereix, tenint una
altura mitja de 700 m.
Gran part del seu terme municipal es troba poblat de grans extensions de bosc on les espècies predominants són
els pins, sureres i alzines. Així, 1650 hectàrees del terme municipal estan ocupades per extensions boscoses i 260
per superfícies de cultius.
Els orígens exactes de la població són desconeguts, si bé la seva fundació s'atribuïx a l'existència d'una suposada
alqueria musulmana, fet avalat pel castell alçat en les seves proximitats, de fàbrica islàmica. El seu nom actual,
que ja apareix documentat en 1489, segons alguns autors podria haver substituït al seu avui ignorada denominació
musulmana. En 1236 formava part del senyoriu que Zayd Abu Zayd, últim governador almohade de València,
posseïa sobre aquestes terres després de la seva expulsió per Abu Abdallah Muhammad Aben Mardanix.
Antic lloc de moriscs (contava amb 21 cases en 1609), va ser repoblat per aragonesos durant la primera meitat del
segle XVII. Si bé en 1715 tenia 148 habitants, no experimentaria (al contrari del que va succeir amb la gran
majoria dels pobles valencians) cap creixement demogràfic durant el segle XVIII, ja que finals del mateix tenia
135 habitants. Encara que durant el XIX creixerà i arribarà a tenir 546 moradors en 1900, a partir d'aquest any la
seva població iniciarà una contínua reculada, més acusat a partir de 1960.
Monuments
 Castell de Vilamalur. Dels segle XIII: Es troba situat a la part alta del Mont de la Partida denominada El
Castell a 759 metres d'altitud, en la part superior del nucli urbà de Vilamalur. El castell va ser conquistat
per als cristians per l'últim governador almohade de València, Abú Zayd, en 1236. Posteriorment ho
cediria al noble Ferrán Pérez. Era de grans dimensions, de planta poligonal irregular i completament
circunvalat per muralla. Encara que tot el conjunt està molt deteriorat, es conserven grans elements de la
muralla i algunes de les torres.
 Nevera de Cuatro Caminos: Nevera de planta circular situada en un vessant orientat al NE. El dipòsit té un
diàmetre exterior de 11 metres. La part exempta és de poca altura en el sector *SW i major en el NE, pel
que està envoltat d'un talús de subjecció amb el material de l'excavació del pou. Els murs tenen un
espessor de 0,65 metres i estan construïts amb maçoneria careada de pedra calcària i morter, mitjançant la
tècnica de farciment de tapial. La nevera tenia dos accessos. Una porta en el sector S, a nivell del vessant,
actualment molt desfigurada per la deterioració del mur. Una altra s'orienta al N i s'arriba a ella
mitjançant una trinxera en el talús que envolta el dipòsit. S'obre a uns 3,30 metres sobre l'actual nivell del
fons.
 Trinxeres de la Guerra Civil: Comprèn una muntanya tota envoltada de trinxeres construïdes durant la
Guerra Civil. Les altures de les diferents muntanyes i la seva situació van fer que durant la guerra fossin
construïdes, en molts enclavaments les denominades Trinxeres, aquestes existeixen sobre les muntanyes
del Lobanar, Nevera, Castillejo i Castillo, però el conjunt més destacat ho formen les existents en les
partides del Cabezo i Jupillo, on formen una construcció digna de ser vista.
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