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CONÈIXER EL TERRITORI I LA LLENGUA. ANNEX II 
INFORMACIÓ DE L’OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA I DE LES RUTES A PEU GUIADES 

 
Observació astronòmica: nit d’estrelles, cels nocturns nets 
 
La Plana d’Utiel-Requena, concretament Venta del Moro, té molts punts reconeguts com a 
starlight, és a dir, sense contaminació lumínica, per això és un bon lloc per a una observació 
astronòmica, que es farà amb la col·laboració de Luis Rivas i Luis Garrido , membres de l’Escola 
Valenciana d’Astronomia, pertanyent a l’Associació Valenciana d’Astronomia. 
 
S’observarà el cel des del Cerro de la Cabeza de Venta del Moro (a 15 min caminant des de 
l’alberg), on només fer-se de nit (aprox. a les 21 h, en horari d’estiu) ja seran visibles Venus, Mart 
i la Lluna gibosa. Observarem amb telescopis el cel i coneixerem les constel·lacions visibles a 
simple vista. 
 
NOTA: Cal portar roba suficient, però no eixir folrats de l'alberg (perquè començaríem a suar i 
passaríem més fred). És millor diverses capes fines que poques gruixudes, i cal anar posant-nos-
les a mesura que el cos ens les reclame. Molt important: per a tenir els peus calents cal cobrir-se 
el cap. 
 
Rutes a peu guiades 
 
Hi haurà diverses rutes guiades a peu amb els guies del Parc Natural, de Bobal&Cabriel i 
d’AvenSport. Els participants estaran coberts amb una assegurança d’accidents. S’esmorzarà 
durant la ruta. 
 
Dissabte 1 d’abril. Dos possibles itineraris: 
 

• DS1. Venta del Moro - visita guiada al Centre d’Interpretació del PN de les Gorges del 
Cabriol  – Museu Etnològic – Casas del Rey (pel PR-CV 345) – visita i degustació al celler 
Neleman – Venta del Moro (dificultat baixa, 7,5 Km). Guia: Rosa Dasí, de Bobal@Cabriel 
 
NOTES: El Centre d’Interpretació és molt complet i didàctic, uns dels millors, amb sons 
d’aus, panells sobre la geologia, la fauna, la flora... La ruta és còmoda, amb vistes d’arbres 
monumentals i un paisatge divers, i es completa amb una visita guiada didàctica, 
entreteniment per a xiquets i degustació al celler Neleman, productor de vi ecològic. 

 
• DS2. PR-CV 344. Sender de Fuente de la Oliva: Paratge de la Fuente de la Oliva – Mirador 

de la Fonseca (la Vall de la Fonseca) - les Gorges del Cabriol (del Rabo de la Sartén, de 
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Vicente, del Purgatori, toll de l’Amor...) (dificultat mitjana, 14 Km, per pistes forestals, 
desplaçament amb autocar fins al punt d’inici de la ruta. Guia: AvenSport 
 
NOTES: El Paratge de la Fuente de la Oliva és un punt on paraven els ramats transhumants 
que anaven per l’Assagador Reial de la Manxa o de Sant Joan. Des del Mirador de la 
Fontseca es pot observar la Vall de la Fonseca, un dels tres llocs de major interès geològic 
del Parc Natural (juntament amb les Gorges i els Cuchillos). De les Gorges, la més 
espectacular és la de Vicente, ja que es contempla el meandre complet des d’un punt 
elevat amb una imatge impressionant. 

 
Diumenge 2 d’abril. Eixida amb autocar des de Venta del Moro fins al punt de l’inici de la ruta. 
Dos possibles itineraris: 

 
• DG1. Sender Mirasol. Ruta geològica Los Cuchillos de Contreras: Càmping de la Venta 

de Contreras – Rambla del Martinete – cases de Mirasol – Los Cuchillos – pont de Ferro 
– Venta de Contreras (Casa de postes, del segle XVI) (dificultat baixa, 8 Km). Guia: 
AvenSport 

 
NOTES: Pertany a la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel de Castella-la Manxa. És un 
agradable recorregut, per pista forestal, a la vora del riu Cabriol fins als peus  de Los 
Cuchillos de la Fonseca. La ruta s’inicia en l’antiga carretera (N-3, actual CV-4661) del port 
de Contreras, construïda a mitjans del segle XIX per a salvar el riu Cabriol i famosa per les 
nombroses corbes, i en desús des de 1970. Per a construir l’A-3, els treballadors 
s’assentaren en el poble de Contreras, just davall de la Cementera Turia, que finalment 
quedà aïllat i despoblat. 
 

• DG2: Ruta geològica Los Cuchillos – Barranc de Moluengo (ruta 5, morada, del Parc 
Natural): Pàrquing de Penya Blanca (antiga N-III) – trinxeres de l’Horta de Carpia (Guerra 
del Francès) - pista forestal – mirador dels Cuchillos del Cabriol – vista de les Gorges –– 
barranc de Moluengo – búnquers del Romeroso (guerra civil) – pàrquing (dificultat 
mitjana alta, 6,5 Km).  Guies: Chimo, tècnic del Parc Natural, i Carles de Santiesteban, 
professor del Departament de Botànica i Geologia de la Universitat de València 
 
NOTES: El recorregut mostra una síntesi de la geologia de la serra del Rubial, límit 
estructural entre el Sistema Ibèric i les Bètiques, i es poden veure els dos elements 
geomorfològics més excelsos: les Gorges i els Cuchillos del Cabriol, a més de les argiles i 
conglomerats de la planura de Castella-la Manxa. La ruta s’inicia en l’antiga carretera del 
port de Contreras, més avall de la torre del Telègraf. Uns dels paisatges més bonics és 
també el barranc de Moluengo, per on baixa l’aigua i forma cascades i tolls. 
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