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a. Lavadero
b. Iglesia
c. Torre
d. Boca del Porche
e. Calle de la Villa
f. Arrabal de las Peñas
g. Castillo de los Murones
h. Barranco
i. El motor
j. Acueducto de Calicantos I
k. Acueducto de Calicantos II
l. Patrimonio hidraúlico
m. Retablo de la Purísima
n. Ermita de los Santos Abdón y Senén
ñ. Casa de la Endemia

Que fer?

a. Llavador 

b. Església 

c. Torre Boca del Porxe 

d. Carrer de la vila 

e. Raval de les penyes 

f. Castillo dels Murones 

g. Barranco El motor 

h. Aqüeducte de Calicantos I 

i. Aqüeducte de Calicantos II 

j. Patrimoni hidràulic 

k. Retaule de la Puríssima 

l. Ermita dels sants Abdó i Senent 

m. Casa de l’Endèmia
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 LLOCS I LLOCS 
ÀREES RECREATIVES: 
En el nostre municipi, existeixen diverses 
àrees recreatives que es poden visitar i gau-
dir: 

Platja continental “El Motor” 
Una vegada obtinguda l’autorització, pel 
Ministeri de Sanitat (NÁYADE), com a platja 
continental, representa un ben natural molt 
benvolgut pels veïns, estiuejants i visitants de 
Gestalgar, i un dret el seu gaudi i una obli-
gació la conservació i manteniment del seu 
entorn. 

Àrea Recreativa de la Peña María 
A l’ombra d’una gran morera, es pot gaudir 
de l’aigua d’una de les fonts més importants 
de Gestalgar. Existeix taula i bancs de pedra. 

Poliesportiu Municipal 
Disposa de pista de futbito, pistes de bàs-
quet, àrea de jocs infantil, i en les èpoques 
d’estiu, kiosco-bar.

ZONES D’INTERÈS AMBIENTAL 
En el terme municipal, existeixen àrees ca-
talogades com a ambients d’interès des del 
punt de vista mediambiental i arqueològic: 

El Barranc del Regajo 
Situat al SW del terme i del jaç del Riu Turia, 
és considerat “camí de riquesa” doncs rega, 
amb generositat, les terres que creua, i disco-
rre per la zona central del municipi en adreça 
Aquest-Oest. Mantenint netes les seues ai-
gües encara per aquests llocs. 

La serra dels Boscos 
Al Sud del municipi en direcció a Xiva, és un 
espai d’interès proposat per a la seua protec-
ció per part de la COPUT. 

L’avenc de la Terra de Rosegue 
En el camí cap a “el Campillo”. Bell avenc, 
repleta de formacions i d’una gran bellesa, 
estalactites i estalagmites entre unes altres. 
És d’accés restringit a persones especialitza-
des (espeleòlegs) podent sol·licitar la clau de 
l’entrada en l’Ajuntament. 

Les pintures rupestres de l’abric 
de les Clochas 
Es troben en dos abrics situats en el barranc 
de les Colochas o Clochas, situat entre el Bec 
de Santa María i el Bec del Burgal. Consis-
teixen en una sèrie de dibuixos englobats en 
l’Art Llevantí, Macroesquemático i Esquemà-
tic.

MONUMENTS 

Castillo dels Murones 
Restes de la muralla del castell: El Castell 
corona el poble a la ribera esquerra del riu 

Turia. Domina la vall des de la seua elevació 
controlant els accessos i la protecció, per la 
seua posició geoestratégica. Va ser construït 
en diversos períodes, i que la seua composi-
ció és variada. 

Arquitectura: El seu origen és islàmic, i 
d’aquest període es conserva una part im-
portant de la torre quadrangular que s’alça 
en el punt més alt del promontori, construï-
da en la tècnica del tapial amb terra argilenc 
groc. 

D’Època Cristiana (S.XIII), es conserven les 
restes de dues torres almenadas cilíndriques, 
reforçades en la seua part baixa per un talús. 
Aquestes sobreixen de la muralla i miren a la 
vila que s’escalona als seus peus. Aquestes 
torres compten amb tres posicions de foc 
des de l’interior, mitjançant els sengles ni-
vells de troneres. 

La fortalesa es conserva en estat de ruïna, en-
cara que es poden endevinar amb facilitat les 
part més característiques d’un castell. En el 
pati d’armes es manté l’aljub en bon estat de 
conservació. 

Aquesta fortifi cació podria datar del segle 
XII, regnat de Muhamad ibn Mardanish, mo-
ment en què aquests edifi cis van rebre un 
fort impuls.

CASC URBÀ 

Gestalgar és un municipi en el qual es pot 
apreciar la infl uència dels seus fundadors 
mu- sulmanes i moriscs que van deixar la 
seua empremta inesborrable en la morfolo-
gia compacta del lloc amb una llista de ca-
rrers disposada en desnivell i de traçat irregu-
lar, de carrers estrets i tortuoses adaptades al 
pendent, presidit per les ruïnes del castell. 
Al llarg del segle XX es va ser produint una 
expansió cap al pla presentant aquesta nova 
llista de carrers una morfologia recolzada en 
el Camí del Puente i l’avinguda de la Dipu-
tació. 

El nucli urbà musulmà, que va nàixer a l’em-
para del castell “els Murones” que do- minava 
tota la vega que s’estenia als seus peus, esta-
va situat, pel que sembla, en l’àrea del Raval 
de la Penya, la plaça de la Vila. Va créixer la 
població descendint pel vessant adaptant-se 
perfectament a la tope- grafi a i ajustant-se 
als límits que aquesta imposava. D’ací la seua 
peculiar forma triangular doncs pel nord es 
va adaptar al vessant, per l’est al camí d’ac-
cés, actual calle Trinquet, i per l’oest a un xi-
cotet barranc que va ser absorbit per la po-
blació i que avui s’aprecia en la calle Calvari. 
En el segle XIII va créixer el poble cap a l’oest 
seguint les traces descrites per les corbes de 
nivell sobre carrers disposats en paral·lel com 
Castillo, la Creu, Verónica, etc. 

En els últims anys, Gestalgar està creixent 
cap al pla amb vials amples i rectes sense 
modifi car molt el plànol tradicional, ja que 
per falta d’espai no pot expandir-se cap a 
l’oest. 

L’estructura viària s’ajusta a un esquema en 
el qual els carrers principals són les que van 
en adreça aquest-oest, adaptant-se a les cor-
bes de nivell com el carrer València, Llarga o 

de la Vila. La resta són carrers més curts de 
connexió i perpendiculars a les anteriors, en-
cara que dins d’aquest grup hi ha dues vies 
que tenen més pes dins de la trama, la calle 
Calvari i la seua prolongació fi ns a la plaça de 
la Constitució i Cancelleria juntament amb 
la seua continuació General Aranda. En la 
zona més antiga el traçat viari és més sinuós, 
estret, i intimista, propi dels pobles d’origen 
musulmà, mentre que la resta, encara con-
servant el tramat zigzagueante, té un traçat 
més clar i ordenat, més propi de la ciutat me-
dieval cristiana. 

Tant l’Església Parroquial com el Ayunta- es-
mente se situen en el punt més cèntric de la 
trama urbana. L’Església és el punt de parti-
da del traçat de la localitat doncs es troba en 
la plaça de la Constitució, on confl ueixen tots 
els carrers importants de la població.

RELLEU 
El seu Terme Municipal té una extensió apro-
ximada de 70,12 Km2 i limita al Nord amb 
Chulilla, a l’Oest amb Setaigües, Xera i Sot de 
Xera, al Sud amb Xiva i Xest i a l’Est amb el 
municipi de Bugarra. 

Pel nord limita amb les derivacions de l’ali-
neació muntanyenca de Javalambre-Sierra 
d’Andilla mentre que pel sud s’estenen un 
altre conjunt de serres com són, d’oest a est, 
la Serra del Negrete, Juan Navarro, Santa 
María i Serra de Xiva o els Boscos. Ambdues 
alineacions muntanyenques, formades per 
materials calizos, constitueixen els límits de 
la conca del riu Turia el llit del qual discorre 
encanonat entre ambdues fi ns a aconseguir 
el municipi de Gestalgar on s’obri formant 
una vega fèrtil que es perllonga fi ns a eixir 
del Terme. 

L’altura mitjana del Terme és d’uns 450 me-
tres sobre el nivell del mar, que oscil·len des 
de la cota més baixa de la població amb 180 
m. fi ns a aconseguir zones amb 600 i fi ns i 
tot 1.100 metres d’altitud com en la serra de 
Santa María, en el punt més septentrional.

AGRICULTURA: 
Es tracta d’un Terme eminentment mun-
tanyencs, amb terreny molt fet fallida per 
la serra de Xiva i contraforts de les mun-
tanyes de Chulilla que s’estenen pel nord, 
considerant-se únicament terrenys plans la 
vega del riu (única horta) i l’em- bolet del 
Campillo a 600 metres d’altitud (es- cano). 
Íntegrament ocupa una superfície de 7.012 
Ha., de les quals amb prou faenes 1.370 són 
cultivables. 

La distribució superficial ve marca ineludi-
blement pel relleu del terreny, un 55% de 
la superfície aquesta destinada a aprofita- 
esmente forestal, un 18% a terres conrea-
des i un 27 % a terres improductives. De 
les conreades es dediquen a regadiu el 3%, 
sent de secà el 17% restant. Les dedicades 
a aprofitament forestal estan cobertes 
quasi totalment per pi carrasco i matoll 
baix com a romanís, aliagas, lentiscos, .; 
Vista de l’horta, les conreades de secà es 
dediquen fonamentalment a algarrobos, 
oliveres, vinyers i ametlers, sent els més 
importants els dos primers per als quals 
existeixen tres magatzems dedicats a la 
comercialització de la garrofa i un almaza-
ra per a l’elaboració d’oli basada en la mol-
turación mitjançant pedres troncocónicas; 
mentre que les terres de regadiu es dedi-
quen exclusivament a cultius hortícoles, 
cítrics i algun fruiter.


