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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 pràctica 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, també es discorrerà per entre els materials cenozoics de la Depressió 

del Tajo, durant un breu recorregut que s´efectuarà entre Cuenca i los Palancares. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS DE CAIRE GEOLÒGIC 
 

En aquest itinerari, ens hem marcat els següents objectius fonamentals, que 

relatarem d´acord amb el sentit de la marxa: 

 

1.- Observació de la Branca Castellana del Sistema Ibèric, per la qual discorrerà 

la totalitat del recorregut de l´itinerari entre les localitats de Cuenca i de Campillos 

Sierra (per on clourà). 

 

 2.- Observació de la Depressió del Tajo, per la qual es transitarà entre Cuenca i 

Mohorte. 

 

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 miocènics (fonamentalment de guixos i argiles), 

els quals rebles la Depressió del Tajo. Aquests materials els trobarem entre Cuenca i 

Mohorte. 

5.- Observació dels fenòmens hidrogeològics relacionats amb la formació de 

dolines enfonsades a l´indret de los Palancares.i pels voltants de la Cañada del Hoyo. 

 

 6.- Observació dels plecs desenvolupats entre els materials mesozoics 

carbonatats, que trobarem vora la carretera, entre la Cañada del Hoyo i el trencall de 

Valdemorillos Sierra. 

 

7.- Observació, si s´escau de diverses mineralitzacions que trobarem al llarg del 

recorregut, com les següents: 

7A) de les relacionades amb els afloraments de l´Albià, que trobarem prop de Buenache 

de la Sierra, a l´inici del recorregut, dintre del Sistema Ibèric. 

7B) de les mineralitzacions evaporítiques guixoses, que trobarem prop de Mohorte, 

relacionades amb els materials cenozoics de la Depresión del Tajo. 

7C) i de les mineralitzacions ferruginoses relacionades amb “Hard-grounds”, que 

trobarem al paratge de la Tierra Muerta, dintre del terme municipal de Cuenca. Es 

localitzen entre els afloraments mesozoics del Sistema Ibèric. 

 

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

Geològic, com les Torcas de los Palancares, Torcas de la Cañada del Hoyo o la Tierra 

Muerta. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

No tenim coneixement de cap antecedent bibliogràfic, relatiu a itineraris 

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

geològico-naturalístic. Hi ha un antecedent 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 (1984, 1986 i 1991). El primer fa referència a les 
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mineralitzacions de la Tierra de Cañete, el segon a la comarca de la Tierra de Cuenca, 

mentre que el tercer 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   

 

El recorregut d´aquest itinerari s’iniciarà a la localitat de Buenache de la Sierra, 

des d´on s´anirà cap a les immediacions de Molinos de Papel i cap a la Hoz del Huéca, 

arribant-se finalment a la ciutat de Cuenca. En aquest tram s´efectuaran diverses 

aturades. Després de travessar la ciutat de Cuenca s´anirà ràpidament cap a llevant, fins 

a trobar la carretereta que es dirigeix cap a los Palancares. Aquesta surt per l´esquerra, 

després de sobrepassar la localitat de Mohorte. En arribar a los Palancares es 

realitzaran diverses aturades.  

 

Després es farà una fillola, per tal d´arribar a la Tierra Muerta, per on es farà 

una nova aturada, a una antiga mineta de ferro. Seguidament es retornarà a los 

Palancares, des d´on s´anirà cap a la Cañada del Hoyo, per on es realitzaran unes 

noves aturades. Seguidament. S´anirà cap als voltants de los Oteros, continuant-se cap a 

Valdemoro-Sierra i Campillos-Sierra. Entorn d´aquest darrer poble es farà una nova 

aturada, finalitzant aquí aquest recorregut.  

 

 

 

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: 588 (o de Zafrilla), 610 (o de 

Cuenca), 611 (o de Cañete), 635 (o de Fuentes) i 637 (o de Carboneras de Guadazón).  

 

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

aturades, que composen el present itinerari: 
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PARADA 1. CARRETERA A UÑA, (terme municipal de Buenache de la 

Sierra, Tierra de Cuenca). (Full 610). 
 

 El recorregut de l´itinerari cal iniciar-lo en aquest indret, el qual es troba situat 

prop de Buenache de la Sierra, just a la sortida del mateix, tot anant cap a la Ciudad 

Encantada i cap a Uña. 

 

 Aquest indret es troba ubicat al bel mig de la Branca Castellana del Sistema 

Ibèric, i en efecte, es troben per arreu afloraments mesozoics, fonamentalment del 

Cretàcic. 

 

 Així, en aquest lloc hi ha una antiga explotació dels materials cretàcics de 

l´Albià, els quals pertanyen a la Formació Utrillas. Entre aquests materials es fa palesa 

la presència de sorres blanques i de caolins. Els materials explotats van ésser els 

primers. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. POBLE, (terme municipal de Buenache de 

la Sierra, Tierra de Cuenca). (Full 610). 
 

 Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut travessant el poble, per tal 

de parar a la part alta del mateix. Així, el recorregut no haurà superat els 300 m, des 

de l´inici del recorregut. 

 

 Des d´aquest lloc, mirant cap al Sud de Buenache de la Sierra, es pot veure una 

extensa plana, la qual correspon a un poljé, ben visible des d´on ara ens trobem situats. 

 

  

PARADA 3. Hoz del Huéca, (terme municipal de Cuenca, Tierra de 

Cuenca). (Full 610). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera que es dirigeix 

cap a la ciutat de Cuenca. Poc després de passar pel Molino de Papel caldrà fer una 

nova aturada a la vora de la carretera. I dintre de la Hoz del Huéca, per on discorre ara 

la ruta. Així, haurem efectuat un recorregut de prop de 10 Km. 

  

En aquest tram, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics. Primer 

del Cretàcic i després del Juràssic, en anar descendint la carretera, tan topogràficament 

com estratigraficament. Bona part d´aquests afloraments són de caràcter carbonatat. 

 

 En aquest indret ens trobem en plena Hoz del Huéca, descrita pel riu del mateix 

nom en travessar els materials carbonatats abans esmentats. La hoz és d´una gran 

bellesa, especialment quan arriba a la ciutat de Cuenca, part de la qual es troba sobre 

aquest congost. 
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PARADA 4. CARRETERETA A LOS PALANCARES, (Mohorte, terme 

municipal de Cuenca, Tierra de Cuenca). (Full 610). 
 

 Des de la parada anterior, cal acabar d´arribar fins a Cuenca. Després de 

travessar la sinuosa ciutat ens caldrà continuar cap al SE, per la carretera N-420, la qual 

es dirigeix cap a Terol. Després de passar pels voltants de la Melgosa i de Mohorte, a 

uns 11 km. de la ciutat de Cuenca, només en sobrepassar el punt quilomètric 94, surt a 

l’esquerra una pista asfaltada que indica “A Las Torcas de los Palancares”.  Poc després 

d´agafar aquesta ruta, ens caldrà fer una aturada. Així, el recorregut total des de la 

parada anterior haurà estat d´uns 15 Km i escaig. 

 

 En aquest recorregut hem penetrat a la Depressió del Tajo, i hem començat a 

trobar afloraments dels materials miocènics que la reblen. Aquests materials són 

fonamentalment argilosos, sorrencs i ocasionalment guixosos. 

 

 Precisament, a l´indret on ara ens trobem (a l´esquerra de la carretereta) 

s´observa un aflorament dels materials guixosos del Miocè. Tot i que aquí no han estat 

explotats, si que ho han estat a diferents llocs prop de Cuenca, especialment al NNW de 

la població. 

 

 

PARADA 5. LAS TORCAS DE LOS PALANCARES, (terme municipal 

de Cuenca, Tierra de Cuenca). (Full 610). 
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera. A uns 1o Km del 

seu inici s’arriba a la primera torca del grup de las de Palancares, anomenada Torca del 

Agua, malgrat que el seu fons està cobert per pinedes, just a l’esquerra de la pista i 

senyalitzada. A partir d´aquest indret començarem un recorregut per elles, tot formant 

part de la primera aturada d´aquest itinerari. Així, des de la parada anterior haurem 

recorregut uns 9 Km més. 

 

Així, a dreta i esquerra d’aquesta Torca del Agua surten 2 pistes.  La primera 

condueix a la propera Torca del Lobo i la segona, més pròpia per a recórrer a peu que en 

vehicle, zigzagueja entre vàries de les torcas d’aquest grup.  Continuant per la pista per 

la qual s’ha arribat i a uns 800m. de la de l’Agua es troba, a l’esquerra, la Torca de la 

Novia. Totes aquestes torques es troben relacionades amb afloraments dels materials 

carbonatats del Cretàcic, sobre els quals s´ha originat un interessant aparell karstic. 

 

L’origen d’aquestes torcas, sobtades depressions calcàries, pràcticament 

circulars, de gran mida i verticals espadats calcaris, és degut a fenòmens d’erosió o 

modelat endokàrstics.  Sota l’altiplà calcari on es desenvolupen existeix un complex 

laberint de riuets i formes de conducció preferencials totalment subterrànies, que poden 

desenvolupar grans cavitats amb enormes voltes.  Quan la dissolució càrstica progressa 

vertical i irremeiablement des del sostre de les cavitats cap a la superfície exterior de 

l’altiplà, l’enorme pes dels estrats calcaris superiors col·lapsen la gran cavitat i en 

esfondrar-se originen aquestes particulars torcas 

 

La raó per la qual no retenen aigua en el seu fons es deu a que el nivell 

piezomètric de les aigües subterrànies és encara més profund i per tant la infiltració de 

l’aigua de pluja prossegueix el seu camí en profunditat.   
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PARADA 6. MINA DE HIERRO DE LA TIERRA MUERTA, (terme 

municipal de Cuenca, Tierra de Cuenca). (Full 610). 
 

Des de la parada anterior, cal fer una fillola (si s´escau), anant cap als indrets de 

Juanlengua i la Ceja de Juncosillos, així, en uns 8 Km s´arribarà a l´indret de les mines 

de ferro de la Tierra Muerta, on farem la present aturada, si s´escau. Ja que es troba 

dintre d´un tancat. 

 

En aquest recorregut hem anat circulant fonamentalment entre afloraments 

carbonatats del Cretàcic. Tot i així, en aquest indret ens trobem davant d´afloraments 

(també carbonatats) que pertanyen al Juràssic. 

 

Entre aquests afloraments es fa clarament palès un “hard-ground ferruginòs”, 

amb presència de GOETHITA (molt limonítica i terrosa) i HEMATITES (també terròs). 

Per d´altra banda, també hi ha indicis de LEPIDOCROCITA (molt terrosa i limonítica, 

com la goethita). Igualment cal dir que hi ha presència de CALCITA. Aquestes 

mineralitzacions ferruginoses han estat explotades, a diferents indrets, per tal de 

beneficiar els minerals de ferro. Tot i així, aquestes explotacions no han gaudit mai de 

gaire importància.  

 

 

PARADA 7. LAS TORCAS DE LA CAÑADA DEL HOYO (terme 

municipal de la Cañada del Hoyo, Tierra de Cañete). (Full 635). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a les Torcas de los Palancares. 

Després, si es segueix per la pista que ens ha dut a les torques, a uns 10 km se surt a la 

carretera que condueix des de Cañada del Hoyo a Valdemoro de la Sierra.  Tot i així hi 

havia la possibilitat d´anar directament a Cañada del Hoyo, des d´on arribaríem a 

aquesta carretera.  

 

En qualsevol cas, en arribar a la carretera, girant cap a l’esquerra s’arriba, 

després de recórrer 1’2 km al grup de Torcas de Cañada del Hoyo, el fons de les quals 

es troben ocupats per formosos llacs d’aigües blaves. En aquest indret efectuarem la 

present aturada. Cal dir que totes aquestes torques es troben situades a la dreta de la 

carretera, i algunes d´elles molt properes a la mateixa.  L´origen d´aquestes torques és 

molt similar a les vistes a la primera aturada del recorregut d´aquest itinerari. La 

diferència amb les altres, en retenir aigua al seu fons es degut a que el nivell inferior de 

la torca coincideix amb el nivell piezomètric de circulació de les aigües subterrànies. És 

més, diversos afloraments subterranis que recullen la infiltració de la resta de l’altiplà en 

mantenen quasi constant aquest nivell. 

 

 

PARADA 8. IMMEDIACIONS DEL Km 12 DE LA CARRETERA A 

VALDEMORO-SIERRA, (los Oteros, terme municipal de Cañada del 

Hoyo, Tierra de Cuenca). (Fulls 635 i 636). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera, per tal d´anar cap a llevant. 

Poc després, en arribar a les immediacions del Km12, caldrà fer la present aturada, 

després de recórrer uns 3 Km més. 
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En aquest tram de l´itinerari hem continuat trobant afloraments dels materials 

esmentats a les aturades anteriors, molts d´ells de composició carbonatada. Precisament, 

en arribar a la carretera (a la seva banda dreta, segons el sentit de la marxa) haurem 

trobat un antic forn de calç, en el qual s´aprofitaven aquests materials. 

 

En arribar a l´indret de l´aturada es fan ben palesos una sèrie de poljés i 

d´uwales, els quals es posen de manifest a la dreta de la carretera. Tots ells, amb bona 

terra de conreu constitueixen amples zones d´explotació agrícola, entre els boscos que 

els envolten. 

 

 

PARADA 9. IMMEDIACIONS DEL Km 17 DE LA CARRETERA A 

VALDEMORO SIERRA, (terme municipal de Valdemorillo-Sierra, 

Tierra de Cuenca). (Full 611). 
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal fer un breu recorregut per la carretera que 

es dirigeix cap a Valdemoro Sierra. En ella, en arribar a les immediacions del Km 17, 

caldrà fer una nova aturada, a uns 5 de l´anterior. 

 

 En aquest recorregut hem continuat trobant afloraments dels materials 

mesozoics. Així, per sota dels afloraments juràssics hem trobat uns nivells rogencs del 

Keuper, i ara uns trams carbonatats del Muschelkalk.  

 

Precisament aquests nivells es troben força replegats i fracturats, com es pot 

veure a la vora de la carretera. 

 

 

PARADA 10. LA DEHESA DE SABINAS DE CAMPILLOS-SIERRA 

(terme municipal de Campillos-Sierra, Tierra de Cañete). (full 611). 
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera local que es 

dirigeix successivament cap al poblet de los Oteros, Valdemoro-Sierra i cap a 

Campillos-Sierra. Després, des d´aquí cal continuar per la carretera local que 

s´encamina cap a Valdemeca i Tragacete. I, just a la sortida del poble, cal agafar una 

pista a l´esquerra, en molt bon estat. deixant també a la dreta les cases de les eres, 

davalla fins a un ample tàlveg.  Aquí, en aquest indret farem la present aturada, després 

de recórrer uns 20 Km, de l´aturada anterior. 

 

I és precisament aquí, a uns 1200m. d’altitud, on s’estén aquest magnífic sabinar 

adevesat en el qual es poden observar magnífics exemplars de sabines turíferes 

(Juniperus thurifera) barrejades amb pinasses (Pinus nigra) i roure valencià (Quercus 

faginea), que en conjunt presenten una cobertura del terreny força densa per a una 

devesa (entorn del 65%). 

 

Els propietaris forestals han intervingut des de fa molt de temps en aquest 

sabinar, sobretot aclarint-lo i talant els abundosos roures valencians que creixen arreu 

on no apareixen les sabines.  És a dir, l’actuació silvícola ha desplaçat les rouredes 

dominants i climàciques, afavorint artificialment la preponderància del sabinar.  Al qual 
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inclús esporga sovint i aclareix les seves esponeroses capçades, resultant avui dia difícil 

el trobar sabines amb el seu port cònic peculiar. 

 

Procedint de la manera descrita s’obté un sotabosc desembarassat i humit, on 

proliferen bones pastures en un cicle estacional continu, doncs inclòs a l’agost el sòl 

profund i la humitat del mateix són més que suficients.  Tanmateix però, la taxa de 

regeneració del sabinar artificialitzat és baixa i la seva formació absolutament temporal, 

en un fort contrast amb els abundants i vigorosos peus de roures valencians que rebroten 

per arreu.   

 

Aquest contrast queda ben palès si observem, per damunt del poble, als voltants 

de la petita carretera que condueix cap a Valdemoro-Sierra, sabinars silvestres que 

podem considerar climàcics en aquests indrets, i que lògicament ni la seva escassa 

densitat ni la mida ostensiblement més baixa, no podem competit amb els de la devesa 

que ara visitem. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
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