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ADVERTIMENTS PREVIS 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., 

aquest constarà de diverses parades. Però, sols si es disposa del temps suficient, podrà 

efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir 

de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l’itinerari, cal dir que en 

general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem 

demanar la màxima informació, en relació al estat real dels camins. En cas de trobar-se 

en males condicions, recomanem fer el desplaçament a peu. 

  

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, 

al llarg de tot el recorregut; de l’itinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA 

 

La practica totalitat del recorregut d´aquest itinerari discorrerà per entre 

afloraments dels materials mesozoics de la Branca Castellana de la Serralada Ibèrica.  

Així, d´aquesta manera, al llarg del recorregut, s´aniran trobant materials que pertanyen 

al mesozoic, concretament  al Triàsic Superior (al Keuper) al Juràssic i al Cretàcic. 

 

Tot i així, durant els primers trams del recorregut es trobaran afloraments 

cenozoics, els quals pertanyen al Miocè en tots els casos. Aquests materials es situen a 

la Cuenca del Tajo. 

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS DE CAIRE GEOLÒGIC 
 

Els diferents objectius, de caire geològic, que es pretenen aconseguir a través del 

recorregut d´aquest itinerari, són els següents: 
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1.- Observació de la Branca Castellana del Sistema Ibèric, per la qual discorrerà 

el recorregut de l´itinerari entre Villalba de la Sierra i Tragacete (on clourà). 

 

2.- Observació de la Depresión de Valdeolivas (inclosa dintre de la Cuenca del 

Tajo) per on es circularà entre Cuenca i les immediacions de Villalba de la Sierra. 

 

3.- Observació dels materials mesozoics (del Triàsic, del Juràssic i del Cretàcic), 

que anirem trobant al llarg del recorregut per la Branca Castellana del Sistema Ibèric. 

 

4.- Observació dels materials cenozoics (del Neogen, exclusivament) que 

trobarem en circular per la Depresión de Valdeolivas. 

 

5.- Observació de la important divisòria d´aigües, de la zona dels Montes 

Universales – Muela de San Juan, des d´om neixen diferents rius, de conques també 

diferents, com els següents: Xúquer, Guadalaviar-Túria, Cuervo i Tajo. 

 

6.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni 

Geològic, com la Ciudad Encantada, los Callejones de las Majadas o el Nacimiento del 

Río Cuervo. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

No tenim coneixement de cap antecedent bibliogràfic, relatiu a itineraris 

geològics que discorre per aquesta zona. Tampoc en tenim en relació a antecedents 

geològico-naturalístic. La única excepció es un treball nostre: MATA-PERELLÓ i 

HERRERA SANCHO (2000). 

 

Pel que fa als trets mineralògics hi ha alguns antecedents nostres. Es tracta dels 

treballs següents: MATA-PERELLÓ (1986 i 1991). El primer fa referència a les 

mineralitzacions de la Tierra de Cuenca, i el segon al conjunt de tota la província de 

Cuenca. 

 

D´aquests treballs, i d´altres, en farem esment al capítol dedicat a les 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES al qual ens adrecem. 

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI   

 

Aquest itinerari s´iniciarà a la ciutat de Cuenca, des d´on s´anirà ràpidament cap 

a Villalba de la Sierra, des d´on s´anirà cap a la Ciudad Encantada, per on s´efectuarà 

un recorregut. Tot seguit, de tornada es pararà al Ventano del Diablo, per tal de fer una 

nova aturada. 

 

A continuació es farà una fillola per tal d´anar a Uña, fent-se una aturada a la 

Laguna de Uña. Tot seguit es tornarà enrere, per tal de continuar el recorregut cap a las 

Majadas. En arribar-hi es farà una aturada a l´indret de los Callejones de las Majadas. 
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Seguidament es farà un llarg recorregut per carreteres locals, per tal d´anar cap al 

NE. En aquest recorregut es passarà per prop del Parque Cinegético Experimental del 

Hosquillo, on es farà un aturada si s´escau. Tot seguit, el recorregut continuarà cap al 

NE, per tal d´arribar fins prop del Perchel, des d´on s´anirà cap al Nacimiento del riu 

Cuervo, per on es farà una nova aturada. 

 

Finalment, el recorregut es dirigirà cap a la localitat de Tragacete, tot i així, si 

s´escau, es passarà abans pel Nacimiento del Jucar (Xúquer). En arribar a Tragacete es 

seguirà cap a Huélamo i Valdemeca, per on clourà. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL ITINERARI 
 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES (o d´ESTACIONS), que tot seguit anirem veient. En cadascuna d´aquestes 

aturades farem un breu comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui), i les hi 

donarem el nom de l´indret on es troben. També farem esment del municipi on es 

localitzen, o del poble més proper. Igualment, farem esment de la comarca on es troben 

ubicats els indicis 

 

En cada cas indicarem, entre parèntesi, el número del full topogràfic (a escala 

1:50.000, del doble mapa del Instituto Cartográfico Nacional, i del  del Servicio 

Cartográfico del Ejercito), on es troba l´aturada.  

 

Així, en aquest cas, en aquest llarg recorregut, utilitzarem diversos fulls, que ara 

esmentarem per trams; així, utilitzarem els següents fulls: 564 (o de Fuertescusa), 565 (o 

de Tragacete), 587 (o de las Majadas), 588 (o de Zafrilla) i 610 (o de Cuenca). 

 

Així, doncs, a continuació efectuarem la relació i descripció de les diferents 

aturades, que composen el present itinerari: 

 

 

PARADA 1. INMEDIACIONS DEL Km 6, PROP DEL TRENCALL DE 

VALDECABRAS, (terme municipal de Cuenca, Tierra de Cuenca). (Full 

610). 
 

 Tot i que el recorregut comença a la localitat de Chillarón de Cuenca, cal anar 

cap a la ciutat de Cuenca, per tal de continuar després per la carretera que es dirigeix 

cap a Tragacete. Per ella, en arribar a les immediacions del Km 6 caldrà fer la present 

aturada, després de recórrer uns 17 km des del punt de sortida. 

 

 En aquest recorregut hem anat trobant inicialment afloraments dels materials 

cenozoics del Miocè, els quals rebles la Depressió del Tajo. Tot i així, en passar per 

Cuenca hem trobat afloraments dels materials mesozoics del Juràssic i del Cretàcic, els 

quals formen part de la Branca Castellana de Sistema Ibèric.  

 

 En aquest indret es pot veure un interessant plec, situat a la trinxera de la 

carretera.  
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PARADA 2. EXPLOTACIÓ D´ÀRIDS DEL TRENCALL DE 

MARIANA, (terme municipal de Mariana, Tierra de Cuenca). (Full 610). 
 

 Des de la parada anterior, cal continuar cap a Taagacete tot seguint per la 

carretera que hem esmentat a la parada anterior. Per ella, en arribar a la cruïlla de la 

carretera que es dirigeix cap a Mariana i la Frontera, caldrà fer una nova aturada, 

després de recórrer uns 4 Km més, des de l´anterior aturada. 

 

 En arribar a aquest indret es troba una antiga explotació d´àrids., els quals han 

estat  utilitzats en la construcció. Finalment, cal dir que aquests afloraments es 

relacionen amb una de les terrasses del Jucar. 

 

 

PARADA 3. GASOLINERA DEL Km 16´850, (terme municipal de 

Mariana, Tierra de Cuenca). (Full 587). 
 

 Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera que es dirigeix cap a 

Tragacete. Per ella, en arribar a les immediacions del seu Km 16´850 caldrà fer la 

present aturada, després de recórrer uns 6´5 Km des de l´anterior aturada. 

 

 En aquest lloc es troba (a la vora d´una gasolinera) un interessant paleocanal. 

 

 

PARADA 4.- VENTANO DEL DIABLO, (terme municipal de Villalba de 

la Sierra, tierra de Cuenca). (Full 587). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a Tragacete. Així, es passarà per la 

localitat de Villalba de la Sierra. Poc després (en menys de 2 Km) s´arribarà al paratge 

del Ventano del Diablo, on farem la present aturada, després de recórrer uns 8 Km des 

l´anterior aturada. 

 

 En aquest recorregut hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics (del 

Juràssic i del Cretàcic, fonamentalment), els quals formen part de la Branca Castellana 

del Sistema Ibèric. I, precisament, són aquests els materials que afloren a l´indret de 

l´aturada. 

 

En aquest indret lloc hi ha un interessant mirador natural, el qual consisteix en 

un gran buit o forat a la roca. Des d´aquest indret, mirant cap a l´ENE es pot contemplar 

el profund afrau del riu Júcar. També des d´aquest lloc es pot fer una interessant sèrie 

dels materials mesozoics anteriorment esmentats. Aquesta sèrie es situa sobre els 

afloraments dels materials cretàcics i dels juràssics.  

 

 

PARADA 5. LA CIUDAD ENCANTADA (terme municipal de Cuenca, 

comarca de la Tierra de Cuenca). (Full 587). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera que es dirigeix 

cap a Tragacete, fins arribar al trencall que condueix cap a la Ciudad Encantada, per on 
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es farà un recorregut i la cinquena aturada de l´itinerari. Així, des de la parada anterior 

fins aquí, s´haurà efectuat un recorregut proper als 8 Km. 

 

Declarada “Sitio Natural de Interés Nacional” en 1929, la Ciutat Encantada és un 

dels relleus i paisatges càrstics més coneguts de la península Ibèrica. 

 

L’aspecte actual d’aquest laberint d’amable trànsit, en el qual la imaginació 

popular ha posat nom a cada roca (Los Barcos, El Perro, El puente romano, La cara del 

hombre, La Foca, Tobogán, El mar de piedra, El llamador, Lucha entre cocodrilo y 

elefante, Hipopótamo, El Convento, Hongos, El Teatro, La Tortuga, El Elefante, Los 

Osos, Los Amantes de Teruel i El Tormo), és el resultat del modelat càrstic damunt 

afloraments calcaris cretàcics. 

 

A la Ciutat Encantada però, existeix un fet diferencial i caracteritzat alhora del 

perquè formes tan esculpides.  Aquest factor és la deposició d’un estrat de dolomies 

damunt la base purament calcària.  De fet, al llarg de tot l’itinerari es podrà comprovar 

que la part inferior del rocam és d’una tonalitat vermellosa, prou diferent a la tonalitat 

grisàcia de la seva part més alta.  El material basal vermellós es correspon amb calcàries 

margoses, riques amb ferro, i d’aquí la seva tonalitat natural, més toves damunt l’erosió 

càrstica i resta de fenòmens de meteorització física.   

 

La part superior, en canvi, de dolomies grises, amb una certa proporció de 

carbonat magnèsic, esdevenen diferencialment més dures als agents erosius físics i 

químics.  El resultat és un major desgast i aprimament de les roques cap a la seva base 

per l’acció de l’aigua de pluja, actuant les dolomies superiors com de paraigües 

protector, de menor espessor però de superfície més ampla. 

 

El resultat final és ben evident, malgrat que transitori a escala geològica, un insòlit 

laberint de “tormos”, carrerons i arcs de pedra, envoltats per pinasses (Pinus nigra), la 

sabina turífera (Juniperus thurifera), i càdecs i ginebres (J. oxycedrus i J. communis). 

 

 

PARADA 6. INMEDIACIONS DEL Km 33´6 DE LA CARRETERA DE 

VILLALBA DE LA SIERRA A UÑA, (terme municipal d´Uña, Tierra de 

Cuenca). (Full 587). 
 

Des de la parada anterior, cal tornar enrere fins trobar la carretera que procedeix 

de Cuenca i que es dirigeix cap a Tragacete. Per ella, en arribar a les immediacions del 

Km 33´6 caldrà fer una nova aturada, a uns 10 Km de la darrera aturada, i ben prop del 

poble d´Uña. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics, tant 

del Juràssic com del Cretàcic. Entre els d´aquest darrer, es fan ostensibles uns nivelletes 

de lignits, els quals pertanyen a l´Albià. 

 

En aquest lloc es fa clarament palesa una fractura inversa, la qual afecta als 

materials del Cretàcic. 
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PARADA 7. LAGUNA DE UÑA, (terme municipal d´Uña, Tierra de 

Cuenca). (Full 587). 
 

Si continuem carretera endavant, al costat mateix de la població d’Uña s’assenta 

l’anomenada Laguna de Uña. En aquest indret efectuarem una nova aturada, després de 

recórrer uns 0´8 Km més des de la parada anterior. 

 

La Laguna de Uña consisteix en una presa natural d’origen travertí nic o tufaci, 

de la mateixa naturalesa que aquelles que esglaonen les Algunes de Rodera, va donar 

l’origen a aquest embassament d’aigua, més tard aprofitat i recrescuda artificialment per 

millor aprofitat les seves aigües. 

 

 

PARADA 8. ELS CALLEJONES DE LAS MAJADAS (LA “PEQUEÑA 

CIUDAD ENCANTADA (terme municipal de Las Majadas, Tierra de 

Cuenca). (Full 587). 
 

Des de la parada anterior cal retornar fins a Villalba de la Sierra, per tal 

d´agafar la carretera que es dirigeix cap a las Majadas. Després de sobrepassar el poble, 

es trobarà un camí per la dreta que condueix cap a la Casa de Cueva Llòbrega. En 

agafar-la, després d´un recorregut proper als 27 Km, des de la parada anterior, 

efectuarem la present. 

 

Tot i així, des del poble mateix de Las Majadas, on existeix un servei de guies 

locals per visitar Los Callejones, d’ell surt cap a l’Est una carretera forestal que, després 

d’una àmplia marrada, condueix a La Toba i Uña abans de tornar a Villalba de la Sierra. 

 

A poc d’emprendre aquesta carretera, a 2’6 km., surt a l’esquerra el camí de 

“Los Callejones”, segona versió de la Ciudad Encantada, menys coneguda i de menor 

superfície però de no gens menys interès. 

 

 

PARADA 9 – CONDICIONAL. PARQUE CINEGÉTICO 

EXPERIMENTAL Y RESERVA DE OSOS PARDOS DEL HOSQUILLO, 

(terme municipal de Cuenca, Tierra de Cuenca). (Full 564).  
 

Des de la parada anterior cal continuar cap al NE, per tal d´arribar fins a les 

immediacions de las Casas de Tejadillos. Abans es trobarà un camí que surt per la 

dreta, el qual es dirigeix cap al Parque Cinegético Experimental y Reserva de Osos 

Pardos del Hosquillo, que agafarem. En arribar-hi farem la present aturada, després de 

recórrer uns 25 Km, des de la parada anterior. També s´hi pot arribar des d´un altre 

trencall que surt de les immediacions del Km 8 de la carretera procedent de las Majadas.  

 

Així s´arribarà fàcilment a la Reserva del Hosquillo. Racó que el conegut 

naturalista Félix Rodríguez de la Fuente va difondre arreu del món amb els seus 

famosos documentals. 

 

Un sector de la vall del riu Escaba, d’uns 5 km. de longitud i unes 1.000 Ha de 

superfície han estat condicionades com a reserva i lloc de cria d’espècies de la fauna 
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ibèrica, a més del Centre de Recepció de Visitants.  La vall, vorejada per espadats 

rocosos en els quals nidifiquen els voltors comuns (Gyps fulvus), es troba forestat per 

pinedes de pi roig (Pinus sylvestris)  i pinassa (Pinus nigra) i en el seu fons és possible 

observar a moltes de les espècies de la fauna ibèrica, entre les quals destaca l’ós bru.  

Un petit museu completa aquestes instal·lacions. 

 

 

PARADA 10. EL NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO (Vega de 

Codorno, terme municipal de Cuenca, Tierra de Cuenca). (Full 564). 
 

Des de la Reserva del Hosquillo, retornarem pel camí anterior fins el primer 

trencall a mà dreta, prop de la Casa de Tejadillos, que ens conduirà, després d’uns 19 

km, fins prop del Perchel, a la Vega del Codorno, per on es troba el Nacimiento del riu 

Cuervo. Aquí farem una nova aturada. 

 

Per arribar-hi hem de deixar els vehicles i caminar uns 3 km. per un camí suau i 

molt agradable que ens porta fins a uns 500m. de l’origen del riu.  El major dels 

saltants, però, s’ha esfondrat fa pocs anys perdent una mica la tòpica bellesa d’aquest 

indret. El naixement del riu Cuervo es considera un dels més bells deus de la península 

Ibèrica.  Es forma en aflorar després del seu recorregut subterrani en una cova-balma 

oberta en les calcàries, entre petits saltants d’espectaculars dipòsits de toves o travertins, 

recoberts espectacularment per briòfits, damunt els quals adolla l’aigua. 

 

 

PARADA 11. EL NACIMIENTO DEL JÚCAR (XÚQUER), LOS 

OJUELOS DE VALDEMINGUETE (terme municipal de Tragacete, 

Tierra de Cuenca). (Full 565). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que es dirigeix cap al Collado 

del Escorial. A partir d´aquí caldrà continuar per la carretera que es dirigeix cap a 

Huélamo, fins arribar a trobar el camí (que surt per la dreta) i que es dirigeix cap al 

Nacimiento del Júcar (Xúquer). Aquí es farà una nova aturada, després de recórrer uns  

10 Km més. 

 

 Tot i així, és millor anar des de Tragacete. Des d´aquesta població es troba el 

camí ben senyalitzat, arribant-se en uns 8 Km a l´indret on neix el riu Xuquer. 

  

En aquest indret es troben unes fonts, les quals constitueixen el Manantial del 

Júcar (Xúquer). El paratge gaudeix d´una singular bellesa, ja que consisteix en conjunt 

d´”ojuelos”, situats al contacte entre uns nivells carbonatats i uns altres d´argilosos, tots 

ells del Cretàcic. 

 

 

PARADA 12. ARROYO DE LA CERRADA, (terme municipal de 

Valdemeca, Tierra de Cuenca). (Full 588). 
 

Des de la parada anterior, cal anar pel camí cap al SE, fins trobar la carretera que 

es dirigeix cap a Tragacete. Seguidament cal seguir cap a Huélamo, des d´on es 
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continuarà cap a Valdemeca. Abans d´arribar-hi es trobarà el Arroyo de la Cerrada. 

Aquí farem la darrera aturada, a uns 14 Km de l´anterior. 

 

En aquest indret hi ha un aflorament dels materials triàsics del Keuper, els quals 

es troben constituïts per nivells argilosos i guixosos, predominant aquests darrers. 

 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT D´AQUEST ITINERARI 
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