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CERRO DEL HONTANAR
DE TITAGUAS - ALPUENTE

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
12 Octubre 2008

HORA D'EIXIDA:

8'15 del matí
Mercat l’Eliana

TRANSPORT:
Autobús

DIFICULTAT: ***

Sendes, costeres, camins pedregoses.

DESNIVELL:

Pujada i baixada 1000 metres.

DURACIÓ i DISTÀNCIA:
5/6 hores aproximadament.

TERRENY I VEGETACIÓ:

Moles i cingleres calcaries, barrancs, i rambles
eixutes, pinedes i argelagues.

COL·LABORADOR:
Jordi Alvir

ALPUENTE

BALDOVAR

COLLADO DE BENACATAZARA

FUENTE. HONTANAR
DEL
HERRERO

HOYA MARIA

CERRO DE HONTANAR

Buitre on hi previst aixecar ben prompte
nombrosos molins de vent. Al NW destaca el
tossal del castell del Poyo i Javalambre en
l’horitzó llunyà.
Seguim carenejant camp a través al NE vers
una pista que discorre pels vessants meridionals
de la Pacheca, aquesta davalla al coll de
Benacatazara per on discorre el camí vell d’Aras.
Des del coll seguim el camí cap a llevant davallant
al llogaret de Baldovar. Hem de creuar l’aldea
i cercar el vell camí traginer que per la font de
la Sapera i las Peñuelas ens portarà a l’ermita
de la Puríssima des de la qual podrem sotjar
el singular paisatge del castell i vila de Alpuente
on acaba l’excursió.

PINTURAS RUPESTRES

BARRANCO TEJERÍA

TITAGUAS

porta a la Hoya Maria. En un ample coll seguim
una pista en direcció nord que esdevé senda
DISSENY I PUBLICACIÓ:
i discorre pel vessant occidental del tossal
Àngel Fernández
de las Moratillas. La senda creua la capçalera
del barranc de Raga i munta per la lloma del
CARTOGRAFIA:
Hontanar del Herrero fins a la font i bassa del
Alpuente, 638
mateix nom. Des de la font una pista munta en
BIBLIOGRAFIA:
llargues llaçades pel vessant de migdia del tossal
GR-37., PR-337
del Hontanar on mor. Un corriol a tramuntana
munta camp a través fins a connectar amb una
EQUIP NECESSARI:
altra pista que seguim a l’esquerra fins al coll
Motxilla, capell. protector solar, cantimplora,
de la Pata de la Yegua. Resta una curta pujada
botes de muntanya, roba d'abric, quiviures.
al NE per abastar el vèrtex geodèsic del tossal
del Hontanar de 1272 metres d’altura.
IMPORTANT:
De dalt estant sotgem al nord el veí tossal de
Es aconsellable portar sempre una xicoteta farmaciola
individual, barretes energètiques, fruits secs o xocolate.
la Pacheca i més enllà els tossals Negro y de
las Moratillas. A sota veiem l’estreta vall del
Regajo amb el Rento de Benacatacera i a ponent
Titaguas es un poble de la comarca dels la mola Catalana, la de Santa Catalina i la del
Serrans situada a 800 metres d’alçada
enclavat als peus de la lloma del Lugar on
1600 m.
destaca el cerro de la Lámpara. El poble
1500 m.
domina l’ampla planura del Campo de
1400 m.
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Titaguas dedicat quasi en exclusiva al conreu
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dels cereals.
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