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ASCENSIÓ AL PIC D’ESPADÀ 
 

 
DIFICULTAT:  
 
Es pot qualificar la ruta de moderada. Inclou un cresteig per un terreny 
accidentat, realitzarem algunes grimpades i desgrimps. L'apreciació de la 
dificultat de les rutes ha de prendre's sempre com a orientativa. 
 
LOCALITAT i PUNT D’INICI: CV-215 - ÀREA RECREATIVA FUENTE LA CALZADA. 
ALGIMIA DE ALMONACID (CASTELLÓ). 
 
 

COM ARRIBAR:  
 
Des de València, el més recomanat i directe és:  
 
Eixir per la V-21 direcció Sagunt per a seguir per la A-23 direcció Teruel i a Sogorb 
prendre l’eixida 27 per continuar per la N-234 i breument desviar-nos per la 
nostra dreta en una rotonda que hi ha al polígon de Sogorb, on seguirem per la 
CV-200 durant 1,4 km per desviar-nos a l'esquerra per la CV-215 que seguirem 
fins a Algimia de Almonacid. 
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En la rotonda del poble prendrem la 2ª eixida per continuar per la CV-215, que 
recorrerem durant uns 4,8 km aproximadament per arribar a l'àrea recreativa de 
la Fuente de la Calzada, on estacionem els nostres vehicles, en el voral al costat 
de la carretera CV-215, per donar inici a la ruta. 
 
Coordenades del Punt d’Inici: N39° 54.673' W0° 24.039'  
 
Eixirem de València, aparcaments al costat del camp de futbol del Mestalla, a les 
8:00 h. Ací organitzarem els cotxes per anar amb el mínim possible de vehicles. El 
següent punt de trobada per als que vullguen acudir directament serà a les 9:00 
h a l'Àrea Recreativa Fuente de la Calzada  d’ Algimia de Almonacid (Castelló). 
 
 

DESCRIPCIÓ:  
 
Realitzarem dos grups, segons disponibilitat de les participants, per fer dues 
variants (curta i llarga) d'una ruta altament paisatgística en ple cor d'aquesta 
extraordinària serra, coronant el Pic d’Espadà, 1099 m.  Els dos grups compartiran 
part del recorregut. 
 
L'edat mínima de participació va en funció de l'hàbit i destresa en el medi natural. 
No obstant això, es recomana que les persones que acudisquen amb xiquets 
realitzen la variant curta tenint en compte que el recorregut són 9,5 km amb un 
desnivell positiu de 750 m. 
 

 
MATERIAL: 
 

És necessari portar roba adequada per a una jornada de senderisme: sabatilles o 
botes de trekking, samarreta preferentment de fibra sintètica, suèter fi i jaqueta, 
ulleres de sol, crema solar i  gorra per a protegir-nos. A més cal portar aigua i 
menjar per a tot el recorregut, atés que es farà esmorzar i menjar a la muntanya.  
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Variant llarga 

ASCENSIÓ AL PIC D’ESPADÀ PEL BARRANC MALO  
I EL BARRANC DE L’AIGUA NEGRA 

 
 
Presenta un desnivell acumulat positiu de 900 m i 13,1 km aproximadament. 
 
TEMPS REAL DEL RECORREGUT EN MOVIMENT: 5 hores (7 hores amb parades) 
per una dels vessants més bonics, que ens ofereix l'oportunitat de descobrir i 
coronar, prèviament, el Pic Isabela, 958 m i Pic Refición, 997 m, amb l'Alt de 
Barrachina, 943 m en el mig, just entre els dos pics. 
 
En l'inici de la ruta recorrerem el Barranc Malo, i tornarem pel Barranc de l'Aigua 
Negra, tots dos barrancs ens introduiran en un entorn realment vistós i 
excepcional, on predominen les roques arenoses, majoritàriament el gres, una 
roca formada per argiles riques en ferro i magnesi, la qual cosa fa que les aigües, 
tot i ser cristal·lines, presenten tonalitats fosques, pel color de les roques del 
fons, donant el nom, concretament, a aquest últim Barranco. 
 
 
En la ruta també tindrem l'oportunitat de visitar la Cova de l'Estuc. Una 
sensacional caverna subterrània situada a uns 20 metres sota terra, que ens 
oferix dues sales; una gran sala d'estalactites i estalagmites, una d'elles de 14 m 
de longitud, i una xicoteta sala, denominada Sagristia, de difícil accessibilitat.  
 
Els punts més destacables: 
 

1. L’Àrea Recreativa de la Fuente de la Calzada  

2. El Barranc Malo  

3. El Pic Isabela 958 m  

4. L’Alt Barrachina 943 m  

5. El Pic Refición 997 m  

6. El Pic d’Espadà 1099 m  

7. El Vèrtex Geodèsic d’Espadà 1044 m  

8. La Cova de l’Estuco  

9. La Font de la Parra  

10. El barranc de l’Aigua Negra  

11. L’Àrea Recreativa de la Fuente de la Calzada 
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Variant curta 

ASCENSIÓ AL PIC D’ESPADÀ PEL BARRANC DE L’AIGUA NEGRA 
 
Presenta un desnivell acumulat positiu de 750 m, amb uns 9,5 km 
aproximadament de recorregut. 
 
TEMPS REAL DEL RECORREGUT EN MOVIMENT: 3 hores (5 hores amb parades) 
 
Els punts més destacables: 
 

1. L’Àrea Recreativa de la Fuente de la Calzada 

2. El barranc de l’Aigua Negra 

3. La Font de la Parra 

4. Camí d’Ibola  

5. El Pic d’Espadà 1099 m  

6. El Vèrtexe Geodèsico d’Espadà 1044 m 

7. La Cova de l’Estuc 

8. L’Àrea Recreativa de la Fuente de la Calzada 
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Els dos grups, tant les que vagen per la variant llarga com les que vagen per la 
variant curta, ens reunirem per menjar en el pic d’Espadà. No obstant això, des 
del camí d’Ibola ja compartirem el mateix recorregut fins a arribar al pic d’Espadà. 
 
Una vegada en reunits en el pic, descendirem junts per la mateixa senda fins a la 
cova de l'Estuc. En este punt, les interessades a realitzar la variant llarga 
caminaran en ascens fins a la font de la Parra i descendiran al punt d'inici pel 
barranc de l’Aigua Negra. 
 
Un meravellós entorn i encantador racó sense desperdici, molt recomanable per 
a totes les amants de la naturalesa, que ens espera per disfrutar-lo i activar-nos 
energèticament. 
 
 

COM INSCRIURE’S:  
 
Cal tenir en compte diversos aspectes per poder participar: 
 

• Emplenar el formulari d'inscripció, amb totes les dades que us 
sol·licitem, per a una millor organització de l'activitat. 

 
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 
• És necessari disposar d'una llicència federativa. Si no disposes de la 

llicència anual, pots adquirir la llicència temporal. Accedix a este enllaç, 
i realitza la compra de la llicència. 

 
LLICÈNCIA TEMPORAL 

 
o Si no pertanys a cap club, escull l’opció Federació d’Esports de 

Muntanya i Escalada de la C.V. 
o L’últim dia per a adquirir esta llicència és el dijous anterior a 

l’activitat, és a dir, el dia 16 de maig. 
 
 

• S'ha de realitzar un ingrés de 5€, que anirà destinat íntegrament a 
subvencionar activitats socials a dones en risc d'exclusió social. 

 
o En concret, en esta edició, es destinarà a l’associació ANANDA 

MAITREYA (http://www.anandamaitreya.es/), que treballa amb 
menors i dones a València.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvStRh50Gwt1Zc95v_bT0YJ4i98ROa2dX9xcrzHxYtHMBzZg/viewform
https://www.femecv.com/seguro-temporal-fin-de-semana-2019
http://www.anandamaitreya.es/
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Els diners recaptats es destinaran perquè dones d'esta associació 
puguen participar en les activitats que s'organitzen des de la 
FEMECV, en relació a la dona i l'esport (properes edicions de Cims 
per la Igualtat, cursos de formació…). 
 

o Per a això, s'haurà d'ingressar la quantitat corresponent en este 
número de compte, indicant el nom Cims per la Igualtat i el nom de 
la persona que participe. 
 

BBVA ES54 0182 6874 89 0201621252 
 

o El resguard de l'ingrés (juntament amb les còpies de les Llicències 
Federatives) s'ha d'enviar al correu oficina.valencia@femecv.com, 
per a poder finalitzar el procés d'inscripció. 


