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VILLAR DE TEJAS-MAS DE CABALLEROS-EL HONTANAR

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
1 de Març 2009

HORA D'EIXIDA:
8 del matí
Mercat l’Eliana

TRANSPORT:
Autobús

DIFICULTAT: ***
Camins, sendes i terrenys irregulars.

DESNIVELL:
Pujada i baixada 320 metres.

DURACIÓ i DISTÀNCIA:
6/7 h. 20k. aproximadament.

TERRENY I VEGETACIÓ:
Terreny calcari.
Pins , carrasques, romaní, argelagues, tomillo
etc.

COL·LABORADOR TREBALL DE CAMP,
TEXT i DIBUIX:
José Luís Ascaso

DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández

EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell. protector solar, cantimplora,
botes de muntanya, roba d'abric, queviures.
PANTALÓ LLARG.
IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta farmaciola
individual, barretes energètiques, fruits secs o xocolate.

Fa temps que em vaig quedar amb la
“responsabilitat” de preparar la ruta de
L'Hontanar a Utiel. Per a mi ha sigut un repte
ja que el PR CV-177.1 L'Hontanar compartia
part del recorregut amb altres dos rutes que
ja havia fet el Club, el PR CV177.2 (El Negrete)
i la PR CV177.3 (La Mazorra), ambdós de Pepe,
pel que vaig decidir reinventar l'itinerari i acabar
abaixant pel bar ranc de l'Hontanar.
El primer intent va ser a través d'un GR nou
que unia l'aldea de Villar de Olmos (Requena)
amb El Remedio d'Utiel, i cap a allí que ens en
vam anar Dani i jo, a qui vull agrair la seua ajuda
en la preparació d'aquesta ruta, un dia que

estava totalment nevat i que remuntant l’esmentat
GR 238 ,en la seua etapa 7, ens va portar fins a
l'aldea de Las Nogueras i després a Estenas. El
paisatge era preciós, la neu sense xafar ens
delectava amb el seu mantell blanc sobre el camí,
pins i arbusts. Però en veure que tot el recorregut
era per pista i que el dia de l'excursió no hi hauria
neu, vaig decidir canviar l'itinerari.
Em vaig proposar llavors, començar a Villar de
Tejas (Chelva) per a arribar al Remedio (Utiel) i
allà que me’n vaig anar sense tindre una idea
clara de per on començar. En arribar allí preguntí
a uns veïns si coneixien cap senda que em portara
al Remedio, a la qual cosa em van contestar
literalment: “Quan jo era xicotet hi havia una
senda de cavalleria, però fa molts anys que no
existeix, veus l'estés elèctric, puix més o menys
a l'esquerra estava la senda”. L'home devia tindre
uns 70 anys. ¿Des de quan no existia la senda?.

VALORACIÓ RUTA

Ens tiràrem a l'arena i per un barranc vam remuntar
i aconseguírem el nostre objectiu, arribar al Pic del
Negrete just amb la connexió del “PR CV 177.1
L'Hontanar”. Vam intentar baixar rodejant El Negrete
per l'esquerra i ens vam ficar en un barranc
intransitable el qual ens va costar moltíssim descendir.
Quedava clar que no era apte per a portar a ningú.
Després va caure en les meues mans una ruta del
Club de Senderisme d'Utiel, que va des de la Casa
Medina fins al Mas de Caballero, i em va ajudar per
a acabar la meua ruta, que unint-les va donar el
següent resultat:

d'1 a 5

Medi

1/5

Itinerari

3/5
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Desplaçament 3/5
Esforç

4/5
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AL DORS

Km 0
Km 2,61
Km 4,98
Km 5,50
Km 6,76
Km 8,96
Km 13,20
Km 15,38
Km 16

Eixida: Villar de Tejas.
Pujada: Barranco de Cantalares
Punt: El Negrete
Seguimos: Per la PR CV 177.1 fins al Camí del Barranco del Cabrit
Baixada: Senda del cordal entre el Barranco del Cabrit i el Barranco de Castejano.
Creuem la carretera i seguim pel camí del Mas de Caballero.
Pujada: Pel Barranco de l'Aigua.
Seguim la pista a l'esquerra per a connectar de nou amb el PR CV-177.1
Descens: Pel Barranco de l'Hontanar fins a la Casa Medina.Km 20

Els barrancs són preciosos, espere que us agrade, ¡No falteu!.

M.I.D.E. (Método de Información De Excursiones)
M.I.D.E. Es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar laexigencias técnicas y físicas de los recorridos.
Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El
M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes aspectos de dificultad.

N

MEDIO:
Severidad del medio natural

1
2
3
4
5

El medio no está exento de riesgos
Hay más de un factor de riesgo
Hay varios factores de riesgo
Hay bastantes factores de riesgo
Hay muchos factores de riesgo

ITINERARIO:
Orientación en el itinerario

1
2
3
4
5

Caminos y cruces bien definidos
Sendas o señalizaciones que indica continuidad
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Exige navegación fuera de traza
La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear

DESPLAZAMIENTO:
Dificultad en el desplazamiento

1
2
3
4
5

Marcha por superficie lisa
Marcha por caminos de herradur
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
Es preciso el uso de manos o saltos para mantener el equilibrio
Requiere el uso de las manos para la progresión

1
2
3
4
5

Hasta 1 h. de marcha efectiva
Más de 1 h. y hasta 3 h.(2+1) de marcha efectiva
Más de 3 h. y hasta 6 h. (3+2+1) de marcha efectiva
Más de 6 h. y hasta 10 h. (4+3+2+1) de marcha efectiva
Más de 10 h. de marcha efectiva

ESFUERZO:
Cantidad de esfuerzo necesario

Calculado según
criterios M.I.D.E.
para un
excursionista medio
poco cargado

