FITXA D’ACTIVITAT

13 i 14 MAIG 2017

SAN AGUSTÍN - POBLA D’ARENÒS - MONTANEJOS
DATA ACTIVITAT

Cap de setmana, 13 i 14 de MAIG.

LLOC I HORA CS

7:30 h, Jardí de l’Auditori (Autobús)

CLASSIFICACIÓ

★★★

EQUIPAMENT

Esmorzar, dinar, aigua i bossa de viatge.

RECORREGUT

Lineal.

TERRENY

Mitja muntanya, senders senyalitzats i pistes forestals.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

ENCARREGAT

ÁLVARO RODRÍGUEZ.

(Exigent).

San Agustín es troba al sud-est de la comarca Gúdar-Javalambre, limitant amb la província de Castelló. La seua altitud és de 959 m. Recolzat entre els
turons del Santo i Alto Palomar, té el caseriu molt apinyat entorn de diverses carrer empinats.
Destaquen en la població l'església de San Agustín, l'ermita de San Agustín, l'ermita de Loreto, la font i el safareig. Com a llocs naturals el Canó del riu
Millars (entre les masies de la Fonseca i la Hoz) i la cova del Humero.
Deus com Las Fuentes (amb àrea recreativa), la font de la Canaleta, Font de las Abejas, Font de la Carrasca i font del Pozo de la Muela.
Pradas.- A 2 Km al nord de la població, sobre un turó que domina el riu Maimona, de l'antic llogaret es conserven 4 edificis: El Castell del Barón de Escriche, l'ermita de Pradas, el porxo berenador, i el pont sobre el riu Maimona de tres ulls de mig punt i calçada empedrada.
Masies.- Existeixen mes de 30, algunes d'una sola casa i unes altres que formen xicotets llogarets. Formen conjunts arquitectònics molt pintorescs.

FITXA D’ACTIVITAT

13 i 14 MAIG 2017
13 dissabte

★ ★ ★ (Exigent)
SAN AGUSTÍN-POBLA D’ARENÒS.
Recorregut: San Agustín-Mirador de El Santo– Ermita de Pradas-Font de las Abejas-Los PeirosMasía de los Cañones-El Chorrico-Font el Amajal-Pobla d’Arenòs.
Des del Poble de San Agustín pujarem al mirador de l'ermita de San Agustín amb una extraordinària panoràmica del lloc. Seguirem el camí fins a l'ermita de Pradas i el castell del Barón de Escriche amb la seua privilegiada ubicació dominant els antics camins i el riu Maimona. Descendirem
fins al riu passant pel pont medieval i la font de la Canaleta. Al voltant nostre, els caserius de Los
Mases, Tamboril, los Baltasares i la Cerrada.
Per un antic assagador prendrem camí de Los Peiros pel Rebollar fins a la font de las Abejas, des
d'ací donant una bonica volta passarem pels masos derruïts de Casa Sastre, el Masico i masia Batista fins a la font de la Teja en el barranc Rodao. En una curta pujada arribem a los Peiros i ens
dirigim pel camí de La Pobla. Després d'uns quilòmetres planejant per la cota mes alta del recorregut, prendrem la senda que descendeix fins a La Pobla d’Arenòs. Passarem pel Mas de Onofre,
mas de los Cañones i Caseriu el Chorrico, per a acabar el descens per la font del Amajal i arribar
fins a La Pobla d’Arenòs.
Allotjament a mitja pensió a l’Hotel L’Abadia de La Pobla d’Arenòs.
L’autobús ens acompanyarà, pel que no cal dur més que motxilla d’un dia i bossa de viatge.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

19 km
340 m
660 m
6:00 h

FITXA D’ACTIVITAT

13 i 14 MAIG 2017
14 diumenge

★ ★ ★ (Exigent)
POBLA D’ARENÒS-MONTANEJOS.
Recorregut: Pobla d’Arenòs-El Chorrador-Mirador La Carrasquita-El Viso-Los Calpes-La Bojera–
Font Los Baños-Montanejos.
Eixida de La Pobla d’Arenòs. Pujarem fins a la font del Chorrador, i el Chorrador, ens acostarem
fins al mirador de la Carrasquita i una mica mes avant entrarem fins a l'alt de El Viso. Seguirem
camí pel costat de El Cabezo fins a Los Calpes per la sendera de gran recorregut de MontanejosOlba-Rubielos de Mora.
Ja pel camí de Montanejos del Barranc de la Maimona, optarem bé per la sendera de la Bojera per
a eixir a la zona de Baños de Montanejos, o bé seguirem per la senda penjada del barranc de la
Maimona fins al poble.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

20 km
700 m
900 m
7:00 h

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS DEL CEC: 88€.
Inclou el transport en autobús, mitja pensió a l’hotel L’Abadia de La
Pobla d’Arenòs i les despeses d’organització.
Als anteriors preus cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addicional de 4 euros per persona.

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 05 de maig.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cognom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:

La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
Bankia: IBAN ES57 2038 9939 9660 0061 3157
divendres de 19 a 21 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
DNI, i si és la primera vegada, adjuntant fotocopia de la llicència federativa
ABONANT-HO en la seu del CEC.
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

