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DURACIÓ i DISTÀNCIA:

CERRO LOS
MOLINOS

5/6 hores aproximadament.
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TERRENY I VEGETACIÓ:

EL CAMPILLO

A LCU

Serres calcaries, matolls i carrasques
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COL·LABORADOR:
Jordi Alvir

Alcublas i Andilla són dos pobles de la comarca
dels Serrans situats en els vessants meridionals
de la serralada que des de Javalambre davalla
vers la mar Mediterrània. Són una sèrie de
baules d’una llarga cadena muntanyosa de
moles i llomes arrodonides separades per
amples collades i valls. Els poble d’Alcublas
sota el Cerro de los Molinos està en un altiplà
situat a gairebé 800 metres d’altura drenat per
la rambla del mateix nom. El poble d’Andilla
sota les penyes d’un castell assolat senyoreja
la vall de la rambla d’Artaj que des del coll de
la Salada obri una estreta vall a migdia de la
serra del Toro.
Partirem d’Alcublas pel camí de los Arenales
en direcció a mestral per a connectar amb el
vell camí traginer de Canales. Aquest discorre

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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ANDILLA

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

PEÑA PARDA

IMPORTANT:

CERRO ANDILLA

Motxilla, capell. protector solar, cantimplora,
botes de muntanya, roba d'abric, quiviures.

CANALES

EQUIP NECESSARI:

MAS CIVERA

BIBLIOGRAFIA: PR. 176

situat a 1270 metres d’altura, tenia 27 metres de
diàmetre 5 de fondària i una capacitat de 2970
m3 de neu. Davallant la lloma hi passarem pel
ventisquero del corral de Prados a 1220 metres
d’altura, més menut però millor conservat tenia
20 metres de diàmetre i dos de fondària amb una
capacitat de 675 m3. El tercer dipòsit de neu el
veurem en la proximitat de la penya Parda a 1290
metres d’altura semblant a l’anterior podia
emmagatzemar 620 m3 de gel. Des de la penya
Parda veurem tota l’amplària del vall de la Salada
coronada al nord pels estreps meridionals de la
serra del Toro.
Els nostres passos segueixen ara en continua
baixa per l’ombrivol barranc de penya Parda,
entre un bosc dens de carrasques fins a connectar
amb el camí d’Andilla a Canales, resseguint-lo a
l’esquerra abastarem el poble d’Andilla punt i final
de la ruta.

FUENTE DEL POZUELO

CARTOGRAFIA:
639 Jerica, 667 Villar del Arzobispo.

BARRANCO DEL POZUELO

Àngel Fernández

pel barranc del Pozuelo, estret congost que
discorre per l’ombria d’Ambrosio, on podrem veure
diverses coves refugi cavades en els marges del
barranc durant la darrera Guerra civil. Abandonant
el camí la ruta ressegueix l’aspre estret del barranc
sota les penyes de Ramiro. Després de passar
el congost abastarem de nou el camí en la font
del Pozuelo, abeurador i font de migrades aigües.
La senda segueix pel paratge del Pozo de la
Abeja i sempre resseguint el llit del barranc entre
un dens carrascar abastar les runes del mas i
font de Civera a les vistes del llogaret de Canales.
Per un camí entre bancals s’arriba aquest menut
caseriu gairebé despoblat, vora de l’ermita hi ha
una font.
La ruta segueix ara cap a ponent remuntant camp
a través el tossal d’Andilla passant per sobre de
diverses trinxeres de la Guerra civil. Dalt de la
serra visitarem les restes de tres dipòsits de neu.
El primer ventisquero és el del Cerro de Andilla
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