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el pais

ERMITA I
CASTELL DE
PRADAS
EL REBOLLAR DE SAN AGUSTIN
(CANVI D’HORARI)
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
25 d’octubre de 2015
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes

1100
990
880

DESNIVELL
de pujada 350 m i de baixada 350 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres i cingles calcaries. Pins, carrasques i
savines; coscolls i matoll de romer, bruc.

770
660
550
440
Gráfica 7
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
614-II Puebla de Arenoso; 614-IV Montanejos
BLIBIOGRAFIA
El Alto Mijares, R. Muñoz Badia
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures, protector
solar.

Duració.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

350 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

350 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14,6 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

14,6

ERMITA I CASTELL PRADAS
El Rebollar de San Agustin
San Agustín és de poble de Terol situat en el
pla de Barraques a la vora de la fita del Regne
de València. Situat a 960 metros d’altura
guaita l’ampli altiplà que es desenvolupa entre
la serra de Javalambre i les gorges del riu
Millars. Presenta un paisatge agrícola
tradicional envies d’extinció pel despoblament.
Açò ho copsarem durant la caminada veient
els bancals i masos abandonats.
La Ruta naix del castell i ermita de Pradas
situats en un puntal
sobre la rambla del
Barruezo, afluent del barranc de la Maimona.
El castell datat en el segle XIII va pertànyer al
baró d’Escriche fins l’any 1865 que passà a
ser propietat municipal. L’ermita fou
reconstruïda l’any 1866.
Des del castell de Pradas iniciem la ruta
baixant pel vessant est a la rambla de del
Barruezo i a la font de la Carrasca.
Connectem amb una pista, a l’oest anem al
pròxim llogaret dels Masos deixant a
l’esquerra l’assut i pont medieval. Seguim el
camí de Los Baltasares, creuen el llogaret i
agafem un camí en direcció NE que discorre
pel marge dret d’un barranquet i s’endinsa en
el Rebollar. Guanyem una lloma i voltant el
puntal dels Morts connectem amb la pista de
los Peiros, la seguim a l’esquerra baixant al
barranc del Lucino, cases de Carrasco i el
Pou de la Muela. Costera amunt seguim al
mas del Puntalico. abandonem la pista
principal per seguir-ne una altra a la dreta N

que ens porta als cingles del Cabezo del
Àguila. La nostra ruta gira al NE i seguint
dreceres s’enfila pel caire de la Mola tot
guaitant les nombroses masades del terme
d’Olba en la gorja del riu Millars. Caminar pel
crestall no presenta dificultat i permet aplegar
al vèrtex del Gasulla de 1060 metres d’altura.
Des del cim baixem en direcció sud al llogaret
de Los Peiros gairebé deshabitat.
Abandonem los Peiros per la pista asfaltada
en direcció sud de seguida agafem un camí
que voreja una tanca de pedra, gira al SE i
guanya una collada. La senda s’endinsa en el
Rebollar i aplega a la font de les Abelles. El
camí segueix una estona la pista asfaltada
fins agafar a l’esquerra un camí que pel
Rebollar ens retorna a los Mases. Resta
travessar la rambla del Barruezo pel pont
medieval i pujar a l’ermita de Pradas en el
punt de partida.
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

