
USERES-SANT MIQUEL DE LES TORROCELLES 
 
Distància: 10 Km 
Horari total: 2 h. 12 min.  
 
HORARI  
TOTAL PARCIAL  
00.00’ 00.00’ Eixim de les Useres, pujant pel camí que neix al costat de l’antiga caserna de la 

Guàrdia Civil. 
00.03’ 00.03’ Prenem una sendeta a la dreta que ens estalvia un poc de camí. 
00.05’ 00.02’ Eixim un altre cop a la pista i la seguim a la dreta; deixem a l’esquerra una pista 

i, a la següent, neix un senderet que puja; si el seguim ens estalviarem camí un 
altre cop, però gairebé no val la pena; és més segur agafar la següent pista que 
puja; creuem dos pilons que de vegades tenen una cadena que talla el pas. 

00.18’ 00.13’ Deixem una pista a l’esquerra. 
00.21’ 00.03’ Creuem un barranquís i agafem la pista de l’esquerra que puja; seguim avant i 

deixem un inici de pista a la dreta que esdevé senda i va als masos que es veuen 
més avall. 

00.30’ 00.09’ Arribem a les Arteses, conjunt de masos de bastant relleu, i passem pel mig dels 
masos per una senda molt marcada; a l’esquerra deixem un mas; comença una 
pujada forta, el sender descriu una ziga zaga; és difícil de seguir-lo, perquè les 
motos de trial i cross que pugen al recte han fet que apareguen bastants més 
senders dels desitjables; pugem amunt per on podem, i a la fi retrobarem el 
sender per la dreta de la pujada; al fons, a la dreta, hi ha el Corral Blanc. 

01.00’ 00.30’ Ens trobem a l’acabament de la pujada; hi ha uns bancalets d’ametllers, a la 
lloma; és un pla que creuem; ja veiem Penyagolosa enfront de nosaltres. 

01.06’ 00.06’ A l’acabament del pla, passem pel costat d’uns bancals d’ametllers; el sender 
segueix molt visible. 

01.15’ 00.09’ Deixem a la dreta un bassot d’aigua 
01.16’ 00.01’ Arribem a una pista; a l’esquerra hi ha el Mas de la Polla Rosa (és un alberg); 

seguim per la dreta i a uns metres, a la dreta, neix l’antic sender que passa –
deixant dos bassots a l’esquerra- pel mas de Pau i torna a la pista; podem anar-
hi per on vulguem, és a dir, per la pista, que és un poc més ràpida, o pel sender 
que és més bonic. 

01.25’ 00.09’ Davant del mas de Pau, a l’esquerra, segueix el sender que déiem abans; el 
seguim; comença a baixar amb molt de pendent; cal seguir-lo en ziga-zaga en 
totes les seues voltes. No es recomana baixar al recte pels camins que també han 
fet les motos, ja que els peus es ressenten, no s’avança, es contribueix a desfer 
el vertader camí i a la destrossa ecològica originada pels “moteros”. Creuem el 
barranc de la Palisera i seguim amunt. 

01.33’ 00.08’ Arribem al mas de la Vall, on hi ha un aljub en molt bon estat, ben cuidat pel 
masover; seguim pujant pel sender que va als masos i a l’acabament de la 
pujada, anem per la dreta, pel costat de l’últim mas de la pujada; la senda està 
ben marcada. Deixem un entrador de pista a la dreta que va als masos que es 
veuen més avall, a la dreta. 

01.46’ 00.13’ Creuem la pista 
01.47’ 00.01’ Guanyem una lloma; comencem a baixar. Recte, davant de nosaltres, veiem 

Sant Miquel de les Torrocelles. 
01.56’ 00.09’ Si agafem el sender que va a l’esquerra, en un minut arribarem a la font de la 

Canaleta. Tot seguit continuem avall. 
02.01’ 00.05’ Creuem el barranc que ve de la font de la Canaleta i pugem pel sender. 
02.12’ 00.11’ Arribem a l’ermita fortificada de Sant Miquel de les Torrocelles (Ací podem 

agafar la ruta alternativa núm. 3 d’eixida a Atzeneta). 
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