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FONT DE LA
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LA CUEVA
NEGRA

B. DE LAS CARBONERAS

LA SOLANA

DESNIVELL:
de pujada i baixada 1200 m.

EL MOLLÓ

COVA LLARGA

DURACIÓ i DISTÀNCIA:
5 h. aproximadament.

NOTA INFORMATIVA:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta
farmaciola individual, barretes energètiques,
fruits secs o xocolate.

Espadilla és un menut municipi de la
comarca de l’Alt Millars situat en l’entorn
de la confluència del riu Millars amb el
río Chico o Pequeño. El poble està situat
a 294 metres d’altura sobre un puntal al
peu de la serra que guaita sobre les hortes
regades pel riu Millars.
La nostra caminada inicia d’una
esplanada a l’entrada del poble vora del
barranc de la Pileta. En aquest punt hem
d’agafar el vell camí traginer d’Ayódar
que puja en continues llaçades fins a la
cruïlla del Castell. Un ramal de la senda
munta a l’airosa cresta on senyoregen
les runes del castell d’Espadilla. De Planta
rectangular, conserva diversos llenços de
la muralla i la torre de l’homenatge. De
dalt estant s’albiren els de poblets de la

GRAU DE DIFICULTAT:
PASEJADA: bon camí, meyns
de 3 hores.
EXCURSIÓ MITJANA:
senda, desnivell mitjà, 4/5 hores
EXCURSIÓ FORTA:
grans desnivells, senda o camp
a través més de 5/6 hores.
ALTA MUNTANYA:
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ESPADILLA

EQUIP NECESSARI:
Motxilla, barret, botes de muntanya,
queviures, cantimplora, impermeable i
roba d’abric.

B. DE LES CARBONERES

DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel

barranc de las Carboneras, el creua i munta
fins a una collada la qual dóna pas al
barranc de la Pileta. En direcció nord
segueix el camí entre una densa vegetació
fins a l’ullal de la font de la Pileta. Des
d’aquest paratge cal creuar el barranc de
la Pileta i seguir pel vessant de l’ombria
davallant sota les crestes rocalloses del
Castell d’Espadilla. Finalment el sender
creua el barranc i de seguida s’abasten les
primeres cases del poble on hi trobem un
reduït jardí botànic. Únicament hi faltaria
creuar els estrets carrers del poble per
arribar al punt de partida.

LA PENYA SAGANTA

BIBLIOGRAFIA: PR.314

vall: Toga, Argelita, Vallat...
De nou en la cruïlla del camí d’Ayódar
seguim la caminada cap a migjorn, cal
creuar l’aspre barranc de las Carboneras
i després guanyar un coll que dona pas a
la vall del río Chico o Pequeño. El camí
segueix remuntant sota els cingles de la
penya Saganta en direcció sud per sobre
del congost del río Chico. En una nova
cruïlla, s’abandona el camí d’Ayódar i es
segueix una senda a la dreta que munta
primer a ponent per a girar després cap a
tramuntana i guanya el tos pelat de la
penya Saganta. Sols restarà apropar-se a
la vora de la timba cimal per albirar l’estreta
vall del Millars a sota i tota l’ampla
panoràmica muntanyosa que es contempla:
Espadà a migjorn, el Desert de les Palmes
a llevant, les moles d’Ares a tramuntana i
la Penyagolosa a ponent.
3
Abandonem
la penya Saganta per una
senda en direcció SW, que davalla al

B. DE LES CARBONERES

CARTOGRAFIA: Cirat 615-lll

CAMÍ D’AYODAR

CASTELL

COL·LABORADOR:
Jordi Alvir.

EL TURIO

AYODAR

ESPADILLA

TERRENY i VEGETACIÓ:
Serres calcaries, pinedes i matolls

FONT DE LA PIQUETA

**

REVOLCADORES

PENYA
SAGANTA

RIU PEQUEÑO

LA ERETA

TRANSPORT:
Bus.
DIFICULTAT:
Sendes
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