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L’anell de Gallocanta
Guia Btt del Camino del Cid

Daroca - Gallocanta - Daroca
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Recorregut circular de gran interés ambiental que
connecta la vall del Jiloca amb la sorprenent conca
endorreica de la llacuna de Gallocanta, una de les
reserves ornitològiques de major importància a nivell
europeu i refugi anual de desenes de milers d’aus al seu
pas migratori. L’itinerari segueix el camí senderista
senyalitzat fins a passar Castejón de Tornos, on
l’abandona. Allí continua per un tram Btt que ens
condueix fins a reprendre el camí senderista, tancant
l’anell, des d’on iniciem la tornada.

Distància 48,5 km

Ascens acumulat 750 m

Tram Btt Si (4 km)

Dificultat física Mitjana

Descens acumulat 750 m

Senyalització GR, PR i BTT

Dificultat tècnica Baixa

Temps estimat 5 h 30 m

Índex dificultat 53

Daroca
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5,8 km

(2.175 hab.)

Camí del Cid
Les Tres Taifes
GR-160

Km 5,8

(27 hab.)

3,7 km

Valdehorna

Km 9,6

(71 hab.)

8,2 km

Inici de Anell

Partim de Daroca seguint les marques del GR-160 per l’avinguda Madrid,
d que es
trannsforma en la carretera A-211. Creuem el riu Jilocaa per un pont i seguim de
fronnt per a, en breu, arribar al costat dels edificis de l’antiga estació. Des d’allí
gireem a l’esquerra abandonant la carretera per un camí que discorre per la vega
dell Jiloca. Estarem atents a les desviacions del camí i ens mantindrem sempre en
el ccamí principal. Arribem a un encreuament de camins en què s’abandona el
Cam
mí del Cid (GR-160) i on una fletxa triple ens indica l’itinerari que hem de
segguir, marcat com PR-Z 20 (marques blanques i grogues) per un camí asfaltat.
Dessprés d’un suau pujada arribem a Valdehorna per la part baixa de la població.

L’anell de Gallocanta

Daroca - Gallocanta - Daroca

Camí senderista
Tram Btt
Tram senderista no pedalable

Traavessem Valdehorna fifins al carrer Camino
C
de San
S Martín,
í on es troba el centre
soccial polivalentt. Continuem per un camí rural ben conservat en lleuger ascens. Un
ram
mal s’incorpora per l’esquerra. Agafem un tram asfaltat provinent del cementeri que
q ens condueix fins a Val de San Martín.
Reccorrerem Val de San
S Martín
í pel carrer Baja, per a eixir a un camíí al costat
d’uuna font en direcció a la serra. Avancem en paral·lel al barranc fins a un
enccreuament en què ens desviarem per una pronunciada corba a l’esquerra que
maarca l’inici de l’ascens. En aquest punt abandonem el PR-Z 20, que discorre
perr un senda, i que més tard reprendrem. La pista ascendeix un ferm un poc
peddregós entre carrasques fins a arribar a un encreuament, continuant per la
dreeta. De seguida veiem una fletxa triple que indica el punt d’inici de l’anell pel
tram Btt per on tornarem i que de moment ignorem per a continuar en ascens
direecció a Santed. Arribem al punt més alt de l’etapa, on deixem arrere un
dessviació a mà dreta i uns pocs metres més avant iniciem el descens per una
dessviació a la dreta. Arribem a un encreuament al costat d’una construcció i
segguim recte fins a acabar en un nou camí pel qual continuem a l’esquerra.
Dessprés de travessar un barranc farem un gir brusc a la dreta en un encreuameent.

Advertiment: Pedalabilitat reduïda
Senyalització

Gran Recorregut (GR)
Petit Recorregut (PR)
Camí de Sant Jaume
Tram Btt
Tipus de ferm

Asfalt, pista
Camí rural
Sendera

N
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Val de San
Martín

1 Punt de segellament
Daroca
Oficina de Turismo - C/ Mayor 44 - 976 800 123
Posada del Almudí - C/ Grajera 7 - 976 800 606
Aptos. turísticos Melihah - C/ Mayor 76 - 976 800 194 / 691 483 947
Gallocanta
Oficina de turismo - Ctra. Gallocanta a Berrueco s/n - 976 803 069
Albergue Allucant - C/ San Vicente s/n - 976 803 137
Berrueco
Ayuntamiento - C/ Mayor 8 - 976 803 032 (Miercoles de 12 a 14 h)
Hotel Secaiza - Cerrada la Vuelta s/n - 976 803 039 / 636 787 278

Escala 1:55.000

0 Tallers i botigues de bicicletes
Daroca
Talleres Serrano - Ctra. Sagunto Burgos, km 218 - 976 800 077
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Gallocanta
135

Km 22,6

PParrtim
i dde Gallocanta
G ll
pell carrer Arrabal
A b l en di
direcció
ió all cementerii. EEns ddesviarem
i
a
la ddreta per un camí agrícola en sentit est, que discorre sense dificultat entre
culttius i arbratge disseminat. Trobem uns quants encreuaments importants però
segguim atents sense desviar el nostre rumb. El camí continua pel carrascar i fa
un gir a la dreta. Avancem al peu del turó Medianoo entre cultius i muntanya.
Arribem al barranc de Trascastilloo i de seguida les ruïnes de velles construccions
delaten la proximitat a Berrueco.

Km 27

Creeuem Berrueco pel carrer Mayorr per a eixir per l’est de la població.
C
ó Una fletxa
fl
a mà
m esquerra indica l’eixida pel camí de Castejón de Tornos, al costat de la senda
PR-TE 15. L’itinerari discorre per una estreta valll cultivada entre dos turons.
Arribem a un encreuament on ens desviem a la nostra dreta i creuem a l’altre
cosstat de la vall. Després d’una lleu pujada, el traçat es desdibuixa en un camp
erm
m, justament en el límit provincial. Continuem uns metres fins a arribar a una
flettxa que ens dirigeix a l’esquerra per un camí en descens. Arribem a un xicotet
araggalll que en època de pluges pot ocasionar problemes. Al costat d’un encreuameent trobem una curiosa font. Continuem sense problemes fins a la carretera, ja
enttrant a Castejón de Tornos.
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Val de San Martín
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TTraavessem Santed
S
d pell carrer Lucas
L
Traid
T idd, que recorre tota lla població,
bl ió i eixim
i i all
cosstat del pedró de Sant Pere. Enllacem amb el PR-Z 19, que no abandonem fins
a Gallocanta
G
. Seguim pel camí asfaltat fins a arribar a la carretera A-211. Creuem
la carretera
c
i avancem uns metres per l’antiga carretera fins a arribar a l’inici d’un
cam
mí a mà dreta. De seguida ens desviem a l’esquerra i iniciem un curt ascens
finss al camp de tir.r El camí continua entre carrasques fins a transformar-se en un
sennda ben definida que en algun moment ens obligarà a baixar de la bicicleta.
Agaafem de nou un camí, mantenint sempre la direcció sud, quan trobem un
enccreuament. El pedró de Santa Bárbaraa a l’entrada de Gallocanta ens dóna la
bennvinguda.

Km 48,5

Eixiim de Castejón
C
jó de Tornos i ens dirigim a l’inici del carrer del Horno, al costat
de la carretera. Una fletxa direccional ens indica un camí amb bon ferm al nord
al costat
c
d’una nau agrícola. Continuem obviant una desviació a la nostra dreta
perr a arribar a un pedró. La ruta segueix recta i no presenta dubtes.

Traam Btt: Després d’una corba en què s’incorporen dos camins per
la dreta, una fletxa indica que el camí senderista (PR-TE 15) ens
abaandona per un desviació a la dreta. Ací comença el tram Btt
(senyalitzat amb marques Btt) que, en 4 km enllaça de nou amb el
(se
camí senderista en el tram entre Val de San Martín i Santed.
Al final
fi del tram Btt, una fletxa direccional triple ((tancament d’anell) ens indica
quee hem de tornar a Daroca seguint el mateix camíí que hem recorregut en
asccens, però en sentit invers (passant per Val de San Martín i Valdehorna fins
a Daroca
Da oca).

Advertiment: Pedalabilitat reduïda
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Gran Recorregut (GR)
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Km 18

La llacuna de Gallocanta

Camí senderista
Tram Btt
Tram senderista no pedalable

Guia Btt del Camino del Cid

Enss aproximem lentament a la carretera i en breu s’aprecia la silueta del castell
de Santedd. Creuem la carretera i recorrem uns metres en paral·lel fins a arribar a
la carretera
c
d’entrada a Santed.

Santed
(66 hab.) 3
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Es tracta de la llacuna natural més gran d’Espanya
i forma una conca endorreica. Les seues aigües
són salades i antigament van ser explotades per a
l’extracció de sal. Malgrat no tenir peixos, ofereix
refugi a milers d’aus; se’n comptabilitzen fins a
220 espècies distintes. Al seu entorn s’ubiquen
altres llacunes, algunes d’elles d’aigua dolça, com
la de la Zaida o Guialguerrero.

