
 

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Riu Bohilgues (Ademús) el dia 15 de 

Setembre de 2013.  

El riu Bohilgues és un afluent del riu Túria. El seu curs discorre pels termes municipals de Vallanca i 

Ademús, i és en aquest últim poble, on s’uneix al Túria.  

Al llarg del curs del Bohilgues se succeeixen els bancals escalonats d'horta amb cultius de regadiu. Són 

especialment característiques les nogueres, que ja en el segle XVIII el botànic Cavanilles les qualificava de 

"monstruoses" per la seva mida. El seu curs també s'ha aprofitat tradicionalment per a l'establiment de molins 

fariners, dels quals n'hi ha un bon número distribuïts en el seu recorregut, alguns d'ells datats d'època 

musulmana, com el Molí de la Vila d'Ademús. Un lloc per destacar és la Fuente del Tio Juan Manzano i l'Assut.  

Si per alguna cosa destaca aquesta zona fluvial és per la seua excepcional conservació de l'hàbitat 

natural. Les vores del riu Bohilgues presenten un interessant i diversificat mostrador de flora i fauna autòctona, 

amb una exuberant vegetació de ribera.  

OBSERVACIONS: Ruta ideal per a iniciar-se i gaudir del senderisme. Es pot portar el banyador per a 

prendre el bany.  

Itinerari: Ademús, Riu Bohilgues, Fuente la Vieja, Fuente de Tio Juan Manzano, La Veguilla, Vallanca i 
tornada pel mateix lloc.   
 

 
 
 

 

 

 

   

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 13 de Setembre.  
Per a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats.  
La reserva cal fer-la als telèfons: 689 747 136 / 690 027 459 (Maite)  
Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   
 

L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 

Dades del sender: 
 
Longitud: 14 quilòmetres. 
Duració: 4’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa 
Desnivell: acumulat positiu 300m. / negatiu  300 m. 

 


