
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Passeig Botànic Calduch (Vila-real - 

Almassora) el dia 18 de setembre de 2022.  

La primera ruta de la temporada consisteix en una fàcil passejada vora el riu Millars des de l’assut de Vila-

real fins al pont medieval de Santa Quitèria a Almassora, dedicada al farmacèutic i botànic Manuel Calduch. 

Aquest vila-realenc va redactar un herbari que ha estat considerat per la UNESCO com un dels millors del món, 

amb més de sis mil mostres de plantes diferents, producte de la recerca de la nostra terra. A ell es deuen preparats  

com l’ungüent conegut com a Suavina, els segells de quinina o l’anti-anèmic Hemegenol que van ajudar a 

erradicar les febres tercianes (malària) que eren endèmiques de la zona.  

La senda coincideix amb el llit de l’antiga séquia Major de Vila-real i permet descobrir antigues construccions 

utilitzades per a l’aprofitament de l’aigua com l’assut, la séquia, molins, partidors o portells.  

OBSERVACIONS: L’autobús farà parada al Seminari de Moncada. Al final de la ruta hi haurà temps per a 

prendre el bany a una platja fluvial del riu Millars.  

Itinerari: Mare de Déu de Gràcia (Vila-real), Assut de Vila-real, Riu Millars, Séquia Major, Pont i Ermita de 
Santa Quitèria (Almassora) Mare de Déu de Gràcia (Vila-real).  
 

 
 

 

 

 
   

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 16 de setembre. Per 
a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 18 € per als federats i de 20 € per als no federats. La reserva cal 
fer-la al telèfon:  690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua, calçat adequat i mascareta per al bus.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
                                                        www.xafant-talons.org 
 
 

            

Dades del sender: 
Longitud: 10 quilòmetres. 
Duració: 3h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 100 m. / negatiu 100 m.   

 

http://www.xafant-talons.org/

