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ENTORN	NATURAL	

1. Ecosistema	fluvial.	Al	riu	trobem	un	ecosistema	que	es	caracteritza	per	l'establiment	d'una	
xarxa	de	relacions	tròfiques	(uns	alimenten	altres)	entre	els	organismes	que	l'habiten.	

1.-	Fitoplàncton:	Són	els	PRODUCTORS	de	la	cadena	tròfica.	Està	compost	principalment	per	
algues	microscòpiques	que	sinteLtzen	la	matèria	orgànica	a	parLr	de	la	llum	del	sol.		

2.-	zooplàncton:	Són	herbívors,	els	CONSUMIDORS	de	PRIMER	ORDRE.	Compost	per	animals	
molt	menuts	(0,1	a	3	mm).		

3.-	micròfags:	Són	carnívors,	els	CONSUMIDORS	de	SEGON	ORDRE.	Insectes	aquàLcs,	peixos	de	
mida	menuda	i	crancs	de	riu.	

	4	i	5.-	DEPREDADORS:	Són	també	carnívors	i	ocupen	la	posició	de	CONSUMIDORS	de	TERCER	
ORDRE.	Peixos	de	grans	dimensions	i	rèpLls	aquàLcs.		

6.-	superdepredador:	El	blauet,	suposa	el	FINAL	d'aquesta	CADENA	TRÒFICA.		

7.-	ENLLAÇ:	La	granota	en	aquesta	cadena	només	funciona	com	a	font	d'aliment,	sent	un	
exemple	de	que	aquestes	cadenes	tròfiques	no	estan	aïllades,	sinó	que	es	troben	
interrelacionades	amb	altres	presents	en	el	mateix	ecosistema.	

1.2.	Els	deus.	L'aigua	dels	deus	prové	de	la	pluja,	que	es	filtra	a	la	terra	i	discorre	pel	subsòl,	allà	
quan	troba	capes	del	terreny	que	són	impermeables,	l'aigua	queda	emmagatzemada	formant	
grans	capes	freàLques.  
Quan	l'aigua	subterrània	és	excedentària	surt	a	l'exterior,	bé	discorrent	al	llarg	d'un	pendent	o	
bé	al	nivell	superior	de	la	capa	d'aigua.  
L'aigua	de	les	fonts	sol	ser	freda,	però	pot	ocórrer	que	provingui	de	capes	més	profundes	de	la	



terra	i	aleshores	la	temperatura	d'aquests	brolladors	és	més	càlida,	a	aquest	Lpus	de	fonts	rep	
el	nom	TERMALS.	De	vegades	els	minerals	del	sòl	es	barregen	amb	l'aigua	i	li	donen	unes	
propietats	especials,	aleshores	les	aigües	són	qualificades	com	MINERALS.	

ATENT:	Si	t'acostes	a	l'aigua	i	observes	amb	atenció	podràs	veure	com	sorgeix	la	deu.	El	senyal	
són	unes	xicotetes	bombolles	que	brollen	entre	les	pedres	de	la	llera.	

3. La	Fauna.	La	fauna	d'aquest	espai	natural	és	variada	i	rica	a	causa	dels	diferents	ambients	
que	trobem,	bosc,	matoll,	penyal	i	barranc,	així	com	determinades	zones	més	influenciades	
per	l'home.  
AUS  
Donat	el	volum	de	bosc	que	abasta	aquest	recorregut,	són	observables	amb	relaLva	
facilitat	menudes	aus	forestals	com	el	REIET	LLISTAT	(Regulus	ignicapillus),	el	HERRERILLLO	
(Parus	caeruleus),	el	RASPINELL	COMÚ	(Certhia	brachydactyla),	el	TOTESTIU	(Parus	major)	
o	el	GRIMPADOR	BLAU	(Sina	europaea)	

REIET	LLISTAT:	(Regulus	ignicapillus):	Amb	9	cm	de	longitud	màxima,	és	l'ocell	més	peLt	de	la	
fauna	europea.	

RASPINELL	COMÚ	(Certhia	brachydactyla):	El	seu	nom	es	deu	al	vagareig	en	espiral	que	realitza	
recorrent	els	troncs	dels	arbres	a	la	recerca	d'insectes	i	larves	amb	els	que		s'alimenta.	

HERRERILLLO	(Parus	caeruleus)  
TOTESTIU	(Parus	major)  
GRIMPADOR	BLAU	(Sina	europaea) 
També	es	troben	ben	representades	altres	aus	de	més	envergadura	i	que	nidifiquen	en	les	
branques	dels	pins,	com	són	la	TUDÓ	(Columba	palumbus)	i	la	TÓRTOLA	COMÚ	(Streptopelia	
turtur).	

Tudó	(Columba	palumbus)  
TÓRTOLA	COMÚ	(Streptopelia	turtur)  
Així	mateix	és	destacable	l'existència	de	poblacions	de	rapinyaires	que	serveixen	d'indicador	
del	bon	estat	de	conservació	d'aquestes	muntanyes.	Entre	altres	és	possible	observar	ÀGUILA	
SERPERA	(Circaetus	gallicus),	ÀGUILA	CUABARRADA	(Hieraaetus	fasciatus),	ALIGOT	(Buteo	
buteo)	i	ESPARVER	(Accipiter	nisus).  
ALIGOT	(Buteo	buteo)  
ÀGUILA	SERPERA	(Circaetus	gallicus)	

ÀGUILA	SERPERA	(Circaetus	gallicus) 
ESPARVER	(Accipiter	nisus) 
ÀGUILA	CUABARRADA	(Hieraaetus	fasciatus)  
ÀGUILA	CUABARRADA	(Hieraaetus	fasciatus)	

Les	rapinyaires	nocturnes	es	troben	representades	pel	gamarús	(Strix	aluco)	i	el	AUTILLO	(xot).  
Gamarús	(Strix	aluco)  
AUTILLO	(xot)  
ATENT:	Aquesta	localització	suposa	un	magnífic	punt	per	observar	la	colònia	de	voltor	comú	
(Gyps	fulvus)	que	nidifica	en	els	tallats	rocosos	de	les	muntanyes	circumdants. 
Es	tracta	d'una	de	les	aus	europees	amb	major	envergadura. 
caracterísLques  
Longitud:	100	-	110	cm.		

Envergadura:	236-280	cms.		



Pes:	6,5-8,2	kg.	

Localitzen	el	seu	aliment,	la	carronya,	gràcies	al	seu	agut	senLt	de	la	vista,	una	vegada	
detectada	descendeix	en	picat	i	al	poc	temps	l'acompanyen	la	resta	de	voltors	de	la	colònia. 
AMFIBIS  
Aquest	interessant	grup	zoològic,	que	realitza	una	beneficiosa	labor	eliminant	gran	quanLtat	
d'insectes	perjudicials	per	als	nostres	camps,	es	troba	representat	per	espècies	com	el	GRIPAU	
COMÚ	(Bufo	bufo),	el	tòLl	(Alytes	obstetricans)	i	el	més	escàs	granoteta	de	punts	(Pelodytes	
punctatus	),	tots	ells	discils	d'observar	a	causa	dels	seus	hàbits	nocturns. 
GRIPAU	COMÚ	(Bufo	bufo)  
Granoteta	de	punts	(Pelodytes	punctatus).	

TòLl	(Alytes	obstetricans):	El	nom	d'aquest	gripau	és	degut	a	que	el	mascle	transporta	les	
postes	de	diverses	femelles	fins	al	moment	de	l'eclosió	dels	ous. 
SABIES	QUE	...?  
Els	gripaus,	tot	i	ser	amfibis,	es	troben	molt	adaptats	a	les	condicions	de	sequedat,	i	poden	
romandre,	algunes	d'aquestes	espècies,	durant	algun	temps	allunyats	de	l'aigua.	No	obstant	la	
presència	d’aquest	mitjà	és	imprescindible	perquè	es	duga	a	terme	la	seua	reproducció. 
ATENT:	La	majoria	d'amfibis	es	troben	en	PERILL	D'EXTINCIÓ	i	per	això	es	troben	PROTEGITS	en	
tot	el	territori	nacional.	

RÈPTILS  
La	fauna	repLliana	que	trobem	en	aquesta	zona	es	troba	molt	ben	adaptada	a	un	clima	sec	i	de	
temperatures	altes	a	l'esLu,	sent	moltes	les	espècies	de	mida	reduïda.	Dins	de	les	serps	les	més	
abundants	són	la	SERP	BLANCA	(Elaphe	scalaris)	i	la	serp	d'aigua	(Natrix	maura)	i	en	el	cas	dels	
llangardaix	no	és	discil	ensopegar	amb	algun	exemplar	de	fardatxo	o	fardatxo	(ocelado)	
(Lacerta	lepida).  
SERP	BLANCA	(Elaphe	scalaris):	rep	aquest	nom	pel	fet	que	els	individus	joves	presenten	a	la	
seua	zona	dorsal	dibuixos	en	forma	d'H	que	recorden	a	una	escala.  
Serp	d'aigua	(Natrix	maura):	tot	i	tenir	un	aspecte	molt	similar	a	la	temuda	escurçó,	és	
completament	inofensiva	per	a	les	persones.	

Fardatxo	(Lacerta	lepida):	es	tracta	d'un	llangardaix	gran	i	vigorós,	que	es	caracteritza	per	la	
presència,	en	els	seus	flancs,	d'unes	taques	blaves	envoltades	de	fosc	i	que	s'anomenen	ocels 
ATENT:	a	la	Península	Ibèrica	totes	les	espècies	de	rèpLls	estan	PROTEGIDES	per	llei	i,	per	tant,	
la	seua	captura	i	comercialització	són	il·legals.	

MAMÍFERS  
Aquest	és	un	dels	grups	més	importants	dins	de	la	fauna	de	qualsevol	territori,	però	és	el	que	
major	dificultat	comporta	per	a	la	seua	observació,	ja	que	solen	ser	molt	esquius	i	d'hàbits	
nocturns.	Per	tot	això	el	més	fàcil	és	detectar	la	seua	presència	a	través	de	certs	senyals	com	
xafades,	mossegades	i	excrements.  
INSECTIVORS  
ERIZO	(Erinaceus	europaeus):	el	més	caracterísLc	són	les	seues	pues,	que	són	en	realitat	pèls	
modificats.	Té	una	forta	musculatura	a	la	seua	zona	dorsal	que	li	permet	converLr-se	en	una	
"bola	de	pues"	quan	se	sent	amenaçat. 
ROSEGADORS  
ESQUIROL	(Sciurus	vulgaris):	a	causa	de	la	seua	acLvitat	diürna	i	al	seu	caràcter	inquiet	és	fàcil	
d'observar.	De	la	seua	anatomia	destaca	la	seua	llarga	i	poblada	cua,	que	en	cas	de	ser	presa	
per	un	depredador	pot	desprendre.	



Rata	cellarda	(Elyomis	quercinus):	pren	el	seu	nom	"careto"	a	causa	del	caracterísLc	anLfaç	que	
emmascara	els	seus	grans	ulls.  
CARNÍVORS  
RABOSOT	(Vulpes	vulpes):	es	tracta	d'una	espècie	molt	adaptable,	que	tot	i	la	intensa	
persecució	de	què	és	objecte,	ha	manLngut	o	fins	i	tot	incrementat	la	mida	de	les	seues	
poblacions.  
FAGINA	(Martes	foina):	presenta	gran	similitud	amb	el	seu	parent	més	conegut,	el	mart.	És	
caracterísLca	la	taca	blanca,	que	ocupa	tota	la	gola	i	el	pit	i	que	es	denomina	pitet	o	gorgera.	

GINETA	(Genena	genena):	té	un	aspecte	molt	similar	a	un	gat	amb	faccions	allargades.	Aquest	
animal	es	pensa	que	va	ser	introduït	a	la	península	Ibèrica	pels	pobles	àrabs,	ja	que	igual	que	
els	gats	en	l'actualitat,	tenien	a	les	genetes	en	cases	i	vaixells	per	mantenir-los	lliures	de	rates. 
ArLodàcLls	(Peülles	parells)  
SENGLAR	(Sus	scrofa)	Fàcil	de	detectar	pels	seus	rastres:	

-Hozaderos:	Excavacions	que	deixa	en	buscar	arrels.		

-Rascadors:	Troncs	on	acudeix	a	gratar-se.	

	-Rebolcadors:	Tolls	de	fang	on	es	rebolquen.  
LA	FAUNA	CAVERNÍCOLA 
Les	coves	consLtueixen	hàbitats	molt	singulars	per	a	la	fauna	i	tot	i	que	la	vida	a	l'interior	
d'aquestes	parets	rocoses	és	en	aparença	molt	escassa,	hi	ha	una	gran	diversitat	d'espècies	que	
viuen	perfectament	adaptades	a	aquest	Lpus	d'ambients. 
El	medi	cavernícola	es	caracteritza	per	presentar	paràmetres	ambientals	molt	diferents	als	que	
poden	trobar-se	a	l'exterior: 
•	Escassetat	o	absència	de	llum.  
•	Humitat	molt	elevada.  
•	Temperatura	estable	durant	tot	l'any.  
L'aliment	és	un	altre	factor	limitant,	ja	que	és	enormement	escàs,	per	la	qual	cosa	les	espècies	
que	habiten	en	coves	es	caracteritzen	per	haver	paLt	una	sèrie	de	modificacions	dirigides	a	
l'estalvi	energèLc:	

•	Reducció	o	absència	total	d'ulls.  
•	Disminució	del	consum	d'oxigen.  
•	Reduccions	estructurals	en	l'aparell	reproductor.  
•	Des	pigmentació.	

Dins	de	tota	aquesta	fauna	destaquen	dos	grups,	els	INVERTEBRATS	troglobis	i	els	RATPENATS. 
INVERTEBRATS	troglobis  
Els	grups	més	nombrosos,	pel	que	fa	al	nombre	d'espècies,	són	els	COLEÒPTERS,	seguits	pels	
araneids.  
ARANYA	troglodita 
ESCARABAT	troglodita	

ELS	RATPENATS  
Són	un	ampli	grup	de	vertebrats,	que	s'engloben	dins	del	grup	zoològic	denominat	
QUIRÒPTERS,	aquest	terme	d'origen	grec	fa	referència	a	la	Lnença	d'ales	a	les	mans,	
caracterísLca	que	els	ha	permès	ser	els	únics	mamífers	que	han	colonitzat	el	medi	aeri. 
Els	trets	més	caracterísLcs	d'aquests	animals	són: 
·	Ales	consLtuïdes	per	una	fina	membrana	anomenada	patagi.	



	·	Ecolocalització,	que	consisteix	en	l'emissió	d'ultrasons	per	la	boca	o	el	nas	per	orientar-se,	
quan	l'ultrasò	rebota	en	un	obstacle	el	ratpenat	el	rep	de	nou	processant	aleshores	la	imatge	
sònica		de	l'obstacle.	

	·	HIBERNACIÓ	per	afrontar	l'època	més	freda	de	l'any	en	què	escasseja	el	seu	aliment,	els	
insectes.	

SABIES	QUE	...?  
A	causa	de	la	gran	quanLtat	d'aliment	que	necessiten	ingerir,	els	ratpenats	són	uns	fantàsLcs	
controladors	dels	insectes,	per	la	qual	cosa	la	seua	desaparició	produiria	greus	conseqüències	
ecològiques.	

LES	COVES	...	UN	AMBIENT	VULNERABLE  
Malgrat	la	seua	situació	subterrània	i	aparentment	protegida,	la	dinàmica	de	l'ecosistema	
cavernícola	és	molt	suscepLble	de	ser	afectada	a	conseqüència	d'alteracions	en	el	medi	
exterior	com	poden	ser	la	transformació	del	sòl,	la	degradació	de	la	vegetació	o	la	
contaminació	deguda	a	filtracions	d'aigües	residuals,	insecLcides	o	abonaments.	A	això	s'uneix	
la	degradació	ssica	i	ambiental	per	les	freqüents	visites	de	què	són	objecte	moltes	coves. 
RATPENAT	ALIGOT  
ARANYA	CAVERNÍVOLA 
És	per	això	molt	important	que	siguem	tots	conscients	de	la	fragilitat	d'aquests	singulars	
ecosistemes	i	que	ens	esforcem	en	no	deixar	rastre	de	la	nostra	visita:	pintades	en	parets,	
restes	d'escombraries,	fogueres,	etc.	

Les	espècies	FORANES  
En	el	paratge	de	la	Font	dels	Banys	podem	trobar	diverses	espècies	de	peixos	encara	que	la	
seua	presència	no	és	natural,	sinó	que	han	estat	introduïdes	per	l'home. 
Aquest	fenomen	tristament	habitual	en	molts	ecosistemes	és	una	font	de	problemes	per	a	la	
fauna	autòctona	ocasionant	un	fort	impacte	sobre	la	dinàmica	de	les	poblacions	naLves	i	sobre	
l'estructura	de	la	comunitat.  
El	Lpus	d'agressió	que	poden	exercir	contra	l'ecosistema	naLu	és	variat: 
•	Depredació	sobre	els	animals	o	plantes	autòctons.  
•	Competència	per	l'aliment	o	l'espai.  
•	Hibridació	amb	espècies	autòctones.  
•	Transmissió	de	malalLes	i	paràsits.	

GUPPY	(Poecilia	reLculata):	espècie,	molt	apreciada	en	aquarioslia,	que	de	forma	natural	viu	
des	d'Amèrica	central	fins	a	Brasil.	Pel	seu	caràcter	tropical	no	sobreviu	en	aigües	amb	
temperatura	per	baix	dels	15	ºC,	però	les	caracterísLques	tèrmiques	d'aquesta	zona	li	han	
permès	viure	sense	problemes.	

Carpín	(Carassius	auratus):	espècie	procedent	de	la	Xina,	també	molt	uLlitzada	en	els	aquaris.	
Igual	que	els	"Guppys",	la	seua	presència	en	aquestes	aigües	es	deu	a	l'alliberament	per	part	
d'alguna	persona	desconeixedora	del	mal	efecte	de	la	seua	acció. 
Gambúsia	(Gambusia	affinis):	espècie	procedent	d'Amèrica.	És	l'espècie	invasora	per	
excel·lència.	Va	ser	introduïda	en	la	primera	meitat	del	segle	XX	per	combatre	el	mosquit	
causant	del	paludisme	ja	que	aquest	peix	es	menja	les	larves	del	mosquit	"Anopheles"	
transmissor	d'aquesta	malalLa.	El	més	curiós	d'aquest	incident	és	que	totes	les	gambúsies	que	
actualment	poblen	la	zona	mediterrània,	Itàlia,	França	i	nord	d'Àfrica	procedeixen	de	només	6	
individus	introduïts	en	la	població	de	Talayuela	a	Càceres 
CARPA	(Cyprinus	carpio):	originària	d'Àsia	Central.	És	un	peix	de	grans	dimensions,	fins	a	80	cm	



de	longitud	molt	uLlitzat	en	piscicultura.	El	seu	origen	en	les	nostres	aigües	és	degut	a	soltes	i	
fuites	en	les	piscifactories.	

1.4.	GEOLOGIA:	Aquesta	zona	consLtueix	un	dels	afloraments	de	major	importància	del	
període	Juràssic,	a	l'Alt	Millars.	Els	materials	geològics	presents	són	calcàries	i	dolomies	que	
han	estat	excavats	pel	riu	a	favor	dels	plans	de	fractura	i	karsLficación.	

ORIGEN	D'AQUESTOS	MATERIALS  
Les	calcàries	són	roques	originades	per	un	procés	de	sedimentació	directa,	normalment	el	que	
passa	és	una	precipitació	química:	el	carbonat	càlcic,	que	es	troba	dissolt	en	l'aigua,	es	fixa	a	
determinats	nuclis	de	concreció	com	són	les	petxines	o	esquelets	de	determinats	organismes	
(	microscòpics	o	macroscòpics),	i	a	la	seua	mort,	aquestes	petxines	o	esquelets	s'acumulen,	
originant	un	sediment	carbonatat.  
Aquest	Lpus	de	roca	es	forma	en	ambients	marins,	d'aigua	tèbia	i	baixes	profunditats.	Quan	en	
aquest	Lpus	d'aigües,	per	l'augment	de	temperatura,	disminueix	el	conLngut	de	CO2	es	
produeix	la	precipitació.  
En	el	període	geològic	anomenat	Juràssic,	va	tenir	lloc	en	aquesta	zona	una	transgressió	marina	
que	va	ser	la	que	va	donar	origen	a	aquests,	materials	geològics	que	ara	observem.	

Fa	més	de	100	milions	d'anys	la	zona	on	ens	trobem	ara	era	el	fons	del	mar,	en	el	qual	es	
dipositaven	sediments	de	les	serres	pròximes	i	restes	orgàniques	marins.  
La	compactació	dels	sediments.	

La	compactació	dels	sediments	va	originar	roques	calcàries.	I	la	pressió	de	les	plaques	
tectòniques	va	comprimir	aquestes	roques	provocant	la	seua	elevació	i	el	retrocés	progressiu	
de	les	aigües	del	mar.	

La	compressió	va	plegar	les	roques,	aixecant	des	del	fons	de	la	mar	alhora	que	aquest	es	
reLrava.	Les	forces	eren	tan	intenses	que	van	arribar	a	fracturar	les	roques	formant	falles.  
SABIES	QUÈ	...?  
Les	roques	calcàries	són	molt	comuns	en	tota	la	Península	Ibèrica,	la	peculiaritat	de	les	
calcàries	d'aquesta	zona	és	que	han	paLt	el	que	es	denomina	DOLOMITIZACIÓN,	això	consisteix	
en	què	aquestes	roques	a	l'estar	en	contacte	amb	aigües	enriquides	en	magnesi	pateixen	un	
canvi	químic	que	les	transforma	en	dolomies,	amb	aquest	canvi	aquestes	roques	perden	la	
propietat	més	caracterísLca	de	les	calcàries	que	és	la	solubilitat	i	per	tant	són	més	resistents	a	
l'erosió	causada	pel	conLnu	pas	de	l'aigua.	

1.5.	Hidrografia.	Montanejos	es	troba	situada	a	la	vall	del	riu	Millars,	a	la	zona	corresponent	a	
les	úlLmes	esLvacions	muntanyoses	del	Sistema	Ibèric	en	els	que	els	plecs	i	falles,	en	direcció	
NO-SE,	han	afavorit	l'existència	d'una	parLcular	orografia	en	la	qual	s'entremesclen	les	zones	
de	grans	pendents	amb	alLplans	d'interior.  
Aquest	abrupte	relleu	ofereix	diversos	cims	propers	als	1.000	m	com	són	Frontó	(966	m),	
Rosada	(953	m),	Pastora	(919	m)	i	Campero	(915	m).	

HIDROGRAFIA 
La	hidrografia	és	possiblement	un	dels	elements	més	significaLus	de	Montanejos,	de	fet	tres	
rius	delimiten	el	seu	nucli	urbà,	ja	que	es	troba	en	un	alLplà	situat	sobre	el	marge	dret	del	riu	
Millars	i	entre	les	desembocadures	de	dos	dels	seus	afluents,	el	Montán	i	Maimona,	donant	
lloc	a	una	xicoteta	península	fluvial.	

EL	RIU	MONTÁN	



És	un	dels	afluents	de	primer	ordre	del	Millars	i	és	a	Montanejos	on	conflueix	amb	ell.	Té	una	
superscie	de	58	km2	i	una	longitud	de	10	km.	El	seu	curs	segueix	la	gran	fractura	que	separa	el	
massís	d'Espina	del	de	Espadà.  
Aquest	riu	que	es	nodreix	de	diversos	barrancs,	sent	els	més	importants: 
•	Barranc	del	Mas	del	Moro,	que	descendeix	des	de	la	muntanya	de	Santa	Bàrbara	de	Pina.	

•	Barranc	de	Mascador,	quines	aigües	procedeixen	de	la	serra	Espadà.	

EL	RIU	MILLARS  
El	riu	Millars	té	el	seu	origen	a	la	serra	de	Gúdar	(Terol)	a	més	de	1.500	m	d'alLtud,	aquest	curs	
principal	té	una	superscie	de	conca	de	4.028	km2	i	una	longitud	de	156	km. 
Fora	de	la	província	de	Castelló,	discorre	per	una	depressió	tectònica	situada	entre	les	serres	
de	Gúdar	i	Javalambre	anomenada	"Cubeta	de	Carrión".	Un	cop	aplega	a	Castelló	aquesta	
"Cubeta"	es	divideix	en	2	cursos	gràcies	a	la	serra	d'Espina-Espadà,	el	Millars	ocupa	el	tàlveg	
que	queda	al	N,	mentre	que	el	Palància	ocupa	la	que	queda	al	sud.	

El	Millars	destaca	per	ser	un	dels	rius	de	la	Comunitat	Valenciana	amb	major	cabal	i	regularitat	
interanual.  
Una	important	caracterísLca	d'aquest	riu	és	el	doble	règim	pluvial	mediterrani	/	nival.	D'una	
banda	té	les	caracterísLques	d'un	riu	de	la	façana	mediterrània,	és	a	dir,	el	règim	hídric	depèn	
dels	ritmes	de	les	precipitacions	i	d'altra	banda,	ja	que	la	seua	capçalera	es	troba	en	un	
enclavament	on	són	habituals	les	nevades,	presenta	retencions	per	gelades	a	l'hivern	(que	
accentua	la	sequedat	pluviomètrica	mediterrània	hivernal)	i	un	augment	quan	es	produeix	el	
desglaç.	Per	tant	podem	resumir	que	hi	ha	dos	moments	de	màxim	cabal: 
•	Juny:	a	causa	del	seu	tret	nival.	•	Setembre:	a	causa	del	seu	caràcter	mediterrani.	

EL	RIU	MAIMONA 
Es	tracta	d'un	barranc	que	només	porta	aigua	en	alguns	moments	de	l'any,	principalment	
primavera	i	tardor.	Té	el	seu	origen	al	sud	de	la	Serra	de	Pina,	situada	al	SO	de	Montanejos.	

VEGETACIÓ 
LA	FLORA	AL	SENDER	LA	BOJERA 
La	flora	és	un	dels	elements	més	importants	d'aquest	recorregut,	de	fet	el	seu	nom	"Bojera"	fa	
referència	a	l'abundant	presència,	en	determinats	trams,	d'un	arbust	denominat	BOJ	(Buxus	
sempervirens).  
BOJ	(Buxus	semprevirens) 
COM	IdenLficar-lo?	...	Per	les	seues	robustes	fulles	ovalades	que	es	disposen	per	parelles	i	a	la	
primavera	quan	floreix,	ja	que	les	flors	se	situen	agrupades	en	les	aixelles	de	les	fulles. 
USOS:	La	seua	fusta	és	molt	dura	i	homogènia,	per	això	s'uLlitza	per	al	gravat,	l'escultura,	la	
marqueteria	i	en	la	fabricació	d'utensilis	de	cuina.  
ATENT:	Els	fruits	i	la	resta	de	la	planta	són	tòxics,	la	seua	ingesta	pot	produir	greus	problemes.	

Així	mateix,	és	important	destacar	que	l'existència	de	certs	valors	botànics	com	l'Acer	
granatense,	han	portat	al	fet	que	1,32	hectàrees	siguin	declarades	com	MICRORESERVA	DE	
FLORA	amb	fins	de	conservació.  
ARCE	(Acer	granatense)  
És	una	de	les	120	espècies	d'Arce	que	es	comptabilitzen	en	el	món	i	que	creix	exclusivament	en	
les	regions	meridionals	de	la	Península	Ibèrica,	illa	de	Mallorca	i	nord	d'Àfrica. 
COM	idenLficar-lo?	Les	fulles,	caduques,	són	palmades	i	tenen	un	pecíol	llarg	i	vermellós.	Els	
fruits,	que	maduren	a	la	tardor,	són	molt	caracterísLcs,	van	per	parelles	i	presenten	dues	ales	
divergents	que	serveixen	per	facilitar	la	seua	disseminació	pel	vent.	



SABIES	QUE	...?  
Les	MICRORESERVES	DE	FLORA	són	una	figura	de	protecció	d'espècies,	de	xicoteta	extensió,	
creades	exclusivament	a	la	Comunitat	Valenciana	a	fi	de	millorar	l'estat	de	conservació	dels	
vegetals	endèmics,	rars	o	amenaçats.	

Al	llarg	de	la	senda	anem	a	trobar	diversos	Lpus	de	formacions	arbòries	sent	les	més	extenses	
les	pinedes	on	el	PI	BLANC	(Pinus	halepensis)	és	l'espècie	dominant.	La	seua	presència	hauria	
de	ser	molt	menys	freqüent	ja	que	en	els	boscos	corresponents	a	la	VEGETACIÓ	POTENCIAL	
aquests	arbres	solen	ocupar	únicament	els	terrenys	abruptes	i	amb	topografia	excepcional.	
Però	la	realitat	és	que	actualment	aquesta	espècie,	amb	gran	capacitat	de	dispersió,	ocupa	un	
espai	predominant	en	les	nostres	muntanyes	a	causa	de	diversos	factors: 
•	Les	repoblacions	forestals.  
•	L'abandonament	de	les	zones	de	culLu.  
•	La	situació	d'erosió	en	què	queda	la	terra	quan	desapareix	la	seua	vegetació	potencial.	

SABIES	QUE	...?  
La	VEGETACIÓ	POTENCIAL	és	aquella	que	viuria	si	no	haguera	intervenció	humana	durant	molts	
anys.	

PI	BLANC	(Pinus	halepensis)  
COM	idenLficar-lo?	Les	acícules	(fulles	dels	pins),	són	d'un	to	verd	clar	i	la	copa	és	poc	densa,	
l'escorça	té	un	color	marró-vermellós	i	el	més	caracterísLc	són	les	pinyes	que	sorgeixen	d'un	
peduncle	d'1	a	2	cm	de	llarg.	

Al	costat	d'aquests	pins	trobem	un	matoll	mediterrani	en	que	predominen	els	arbustos	
d'espècies	perennifòlies	i	esclerofil·les	(de	fulles	dures)	entre	les	que	destaquen,	el	LLENTISCLE	
(Pistacia	lenLscus),	l'CORNICABRA	(Pistacia	terebinthus),	el	BOJ	(Buxus	sempervirens)	i	el	
verinós	roldor(Emborrachacabras)	(Coriaria	myrLfolia).	

I	en	aquelles	zones	on	el	grau	d'humitat	és	una	miqueta	superior,	foscors	i	fondalades,	trobem	
un	altre	Lpus	de	matoll	més	impenetrable,	a	causa	del	caràcter	espinós	de	la	majoria	de	les	
espècies	que	el	componen,	la	ZARZAMORA	(Rubus	ulmifolius),	el	roser	SILVESTRE	(	Rosa	
agresLs),	i	la	planta	enfiladissa	per	excel·lència	d'aquestes	comunitats	vegetals,	la	SARSA	
(Smilax	aspera).	

SABIES	QUE	...?  
Els	bardisses,	tot	i	resultar-nos	anLpàLcs	per	les	espines,	són	importants	per	als	animals,	
especialment	per	als	ocells,	com	a	refugi	i	font	d'aliment	ja	que	la	majoria	de	les	plantes	que	
l'integren	produeixen	fruits	carnosos	com	les	mores.	

LLENTISCLE	(Pistacia	lenLscus) 
COM	idenLficar-lo?	Les	fulles,	verd	brillants,	estan	dividides	en	moltes	fulletes	que	es	
presenten	en	parelles.	El	fruit	a	l'esLu,	quan	encara	no	està	madur,	té	un	cridaner	color	
vermell. 
USOS:	Pel	seu	alt	conLngut	en	tanins	s'uLlitza	per	adobar	pells. 
CORNICABRA	(Pistacia	terebinthus)  
COM	idenLficar-lo?	Les	fulles,	caduques,	estan	dividides	en	moltes	fulletes	que	es	presenten	en	
parelles,	excepte	l'úlLma	que	apareix	sola	rematant	al	grup.	A	l'esLu	presenta	uns	cridaners	
raïms	de	fruits	vermells.	El	més	caracterísLc	d'aquesta	planta	és	l'aparició	d'unes	agalles,	en	
forma	de	banyes	de	cabra,	en	les	seues	fulles	a	conseqüència	de	la	picada	d'un	insecte.	

Roldor	(emborrachacabras)(Coriaria	myrLfolia)  
COM	idenLficar-lo?	Les	fulles,	molt	brillants,	es	presenten	en	parelles	o	en	grups	de	tres	i	estan	



recorregudes	per	tres	nervis	molt	marcats.	El	fruit	té	un	aspecte	molt	parLcular	ja	que	els	
pètals	es	tornen	carnosos	i	adquireixen	un	color	verdós	que	en	madurar	es	fa	gairebé	negre.	

USOS:	Pel	seu	alt	conLngut	en	tanins	s'uLlitza	per	adobar	pells. 
ATENT:	Aquesta	planta	és	molt	tòxica,	sent	molt	perillosos	els	fruits	madurs	perquè	tenen	un	
sabor	agradable	i	un	aspecte	semblant	a	les	mores,	el	que	pot	portar	a	la	seua	ingesta	per	
confusió.	

Alternant-se	amb	aquestes	pinedes	trobem	dos	Lpus	més	de	formacions	arbòries,		el	
CARRASCAL	i	el	SABINAR.	

EL	CARRASCAL  
Són	les	formacions	boscoses	on	l'espècie	dominant	és	la	CARRASCA	(Quercus	ilex).	Aquesta	
espècie	és	la	més	representaLva	de	la	vegetació	mediterrània	occidental.	

Els	carrascars	són	la	vegetació	potencial	en	la	major	part	del	territori	valencià,	però	avui	dia	
només	queden	xicotets	bosquets	aïllats,	ja	que	la	major	part	se	han		destruït	per	diverses	
causes: 
•	Establiment	de	culLus.		

•	Explotació	per	a	l'obtenció	del	carbó	vegetal.		

•	Els	incendis	forestals.	

Els	carrascars,	vistos	des	de	lluny,	tenen	un	aspecte	molt	caracterísLc	a	causa	de	les	uniformes	
copes	redones,	de	color	verd	fosc,	del	Quercus	ilex.	A	diferència	de	les	pinedes,	l'interior	del	
carrascar	és	dens	i	fosc	i	poc	transitable	degut	a	l'abundància	d'arbustos	i	lianes.	

EL	SAVINAR 
El	Lpus	de	savinar	que	trobem	en	aquest	recorregut	és	el	que	s'anomena	SABINAR	negral.	Són	
boscos	molt	oberts,	amb	un	grau	de	cobertura	que	no	supera	el	60%,	on	l'espècie	dominant	és	
la	savina	(Juniperus	phoenicea),	acompanyada	pel	GINEBRE	(Juniperus	communis)	i	amb	un	
estrat	herbaci	bastant	pobre	encara	que	molt	interessant	ja	que	solen	instal·lar-s'hi	espècies	
endèmiques	amb	una	gran	variabilitat	genèLca.	

Aquest	Lpus	de	vegetació	sorgeix	en	llocs	on	el	sòl	és	escàs	o	inexistent,	i	on	a	més	són	molt	
limitants	les	condicions	de	sequera	i	de	gran	oscil·lació	tèrmica	diària.	En	aquest	ambient	tan	
extrem	només	creixen	les	plantes	capaces	d'aprofitar	els	replans	i	les	fissures	amples	per	
instal·lar-se.	

LES	PLANTES	AROMÀTIQUES  
Al	llarg	del	recorregut	podem	gaudir	de	l'abundant	flora	aromàLca	de	la	zona.	

ROMERO	(Rosmarinus	officinalis)  
PROPIETATS  
•	DigesLu.	Augmenta	la	producció	de	sucs	gastrointesLnals,	afavorint	la	digesLó.		

•	AnLespasmòdic.	El	Romero	produeix	una	relaxació	del	múscul	llis.		

•	CarminaLu.	Relaxa	el	múscul	llis	dels	essnters,	afavorint	l'eliminació	de	gasos.		

•	Colagog	/	colerèLc.	Augmenta	tant	la	producció	com	l'eliminació	de	bilis.	

Farigola	o	tomillo	(Thymus	vulgaris)  
PROPIETATS  



•	Expectorant.	L'oli	essencial	de	farigola	augmenta	l'acLvitat	dels	cilis	bronquials,	alhora	que	
per	un	efecte	irritant	augmenta	la	producció	de	secreció	bronqui	alveolar.		

•	AnLespasmòdic.	L'oli	essencial	de	farigola	exerceix	un	efecte	relaxant	del	múscul	llis	
bronquial.  
Tradicionalment	s'ha	uLlitzat	en	el	tractament	del	refredat	comú,	gastriLs.	I	per	via	tòpica,	en	
lesions	cutànies	i	pruïja.	

ESPÍGOL	(Lavandula	laLfolia)  
PROPIETATS  
•	HipnòLc.	Disminueix	el	període	de	latència	del	son	i	l'acLvitat	motora	i	allarga	la	durada	del	
son.		

•	DigesLu.	Augmenta	la	producció	de	sucs	gastrointesLnals,	afavorint	la	digesLó.		

•	AnLespasmòdic.	La	lavanda	produeix	una	relaxació	del	múscul	llis.		

•	Tradicionalment	s'ha	uLlitzat	en	el	tractament	de	cefalees,	espasmes	abdominals	i	artriLs.	

SABIES	QUE	...?  
Les	substàncies	aromàLques	tenen	una	funcionalitat	en	la	naturalesa,	eviten	que	aquestes	
plantes	siguin	menjades	per	alguns	herbívors,	ja	que	els	donen	un	gust	desagradable.	No	
obstant	això	els	humans	hem	sabut	treure	profit	d'aquestes	substàncies	emprant-les	en	
perfumeria,	gastronomia	o	medicina.	La	recol·lecció	d'aquestes	plantes	es	realitza	abans	de	la	
seua	floració,	ja	que	és	quan	més	quanLtat	de	substàncies	aromàLques	tenen.	

LA	VEGETACIÓ	DE	RIBERA 
Si	donem	un	xicotet	passeig	més	enllà	del	"Doll",	podem	gaudir	d'un	curt	recorregut	que	ens	
ofereix	una	xicoteta	mostra	del	que	s'anomena	vegetació	de	ribera. 
En	les	hortes	situades	al	costat	dels	rius,	les	condicions	d'humitat	i	profunditat	del	sòl	són	un	
factor	limitant,	per	la	qual	cosa	les	diferents	espècies	vegetals	s'instal·len	més	o	menys	
properes	a	la	riba	segons	la	seua	tolerància	a	l'embassament	del	sòl.  
A	més	aquests	sòls,	a	causa	dels	sediments	que	deixa	l'aigua,	presenten	una	important	riquesa	
en	nutrients	minerals	per	la	qual	cosa	les	espècies	que	creixen	en	aquestes	zones	solen	
aconseguir	un	important	desenvolupament	en	poc	temps.	

Aquestes	comunitats	vegetals	compleixen	un	important	paper	en	la	conservació	de	
l'ecosistema: 
•	Frenen	la	força	erosiva	de	les	crescudes. 
•	Formen	sòls	fèrLls.  
•	Mantenen	les	aigües	fresques	amb	l'ombra	dels	arbres.  
SAUCE	(Salix	spp.)  
•	Se	situen	a	la	primera	fila,	la	zona	permanentment	entollada.  
•	Els	salzes	poden	ser	tant	arbres	com	arbustos,	es	caracteritzen	per	presentar	unes	fulles	molt	
allargades	sorgint	sovint	de	branques	penjants 
•	Floreixen	al	març	presentant	unes	cridaneres	inflorescències.	

SABIES	QUE	...?  
les	seues	flexibles	branques	s'empren	com	a	subsLtut	del	membre.	L'escorça	del	salze	conté	
salicina,	que	és	un	dels	principals	components	de	l'àcid	aceLlsalicílic	que	es	la	base	de	
l'aspirina.	



CHOPO	NEGRE	(Populus	nigra)  
•	Se	situen	una	miqueta	més	reLrats,	en	els	sòls	humits	i	profunds	de	les	hortes,	els	quals	
exploren	amb	les	seues	grans	arrels.  
•	Són	arbres	de	gran	port	(fins	a	30	m	d'alçada)	i	ràpid	creixement.	Té	la	capacitat	de	subsisLr	
en	presència	d'aigües	contaminades	i	amb	escassetat	d'oxigen. 
•	Floreixen	al	març.	

SABIES	QUE	...?  
Per	el	seu	ràpid	creixement	i	la	brevetat	del	seu	torn	de	curta	són	uLlitzats	com	a	matèria	
prima	per	a	l'obtenció	de	cel·lulosa	per	a	la	fabricació	de	paper.	

FRESNO	(Fraxinus	angusLfolia)  
•	Se	situen	a	la	zona	més	apartada	de	la	riba.	Aquesta	espècie	no	necessita	el	contacte	directe	
amb	l'aigua	però	si	necessita	la	proximitat	de	la	capa	freàLca. 
•	Són	arbres	de	mida	mitjana	(fins	a	10	m)	amb	caracterísLques	fulles	compostes	per	
nombroses	fulletes	allargades	i	de	vora	serrada.  
•	Floreix	al	març	abans	de	treure	les	fulles.	

SABIES	QUÈ	...?  
El	nom	cien�fic	"Fraxinus"	deriva	de	la	veu	verbal	grega	"Frassein"	que	significa	"posar	
tanques",	ús	que	es	donava	habitualment	a	aquestes	plantes.	

2. Climatologia.		

Montanejos	presenta	una	temperatura	mitjana	anual	de	14,6	º	cen�grads.	Les	
temperatures	segueixen	en	el	seu	ritme	anual	el	règim	estacional	�pic,	amb	màxims	
esLvals	i	mínims	hivernals.	El	mes	més	càlid	és	juliol	o	agost,	amb	temperatures	mitjanes	
properes	als	23	ºC,	mentre	que	gener,	amb	8	ºC	de	mitjana,	és	el	mes	més	fred. 
Pel	que	fa	a	les	precipitacions,	el	valor	mitjà	és	de	508	mm	/	any,	el	que	significa	un	
ombroclima	sec.	Aquestes	precipitacions	es	produeixen	principalment	en	forma	de	pluja,	
sent	les	nevades	molt	esporàdiques.	La	distribució	al	llarg	de	l'any	és	la	�pica	del	clima	
mediterrani,	és	a	dir,	màxims	primaverals	i	tardorencs	intercalats	amb	mínims	hivernals	i	
esLvals.	

3. Dades	socioeconòmiques.	

DEMOGRAFIA	

Actualment	(dades	de	2015),	Montanejos	té	una	població	total	de	549	habitants,	el	que	fa	
d'aquest	terme	municipal	el	més	poblat	de	tota	la	comarca	de	l'Alt	Millars,	que	té	una	
mitjana	de	població	de	189	habitants	per	municipi.	

Si	s'observen	les	dades	de	demografia	des	de	principis	del	segle	XX	s'aprecia	a	parLr	dels	
anys	60,	igual	que	en	molts	pobles	de	la	comarca,	que	s'inicia	un	procés	de	regressió	
demogràfica	a	conseqüència	de	la	crisi	de	l'economia	agrària	tradicional	el	que	va	suposar	
una	pèrdua	important	de	recursos	humans.	

No	obstant	això	les	dades	de	l'úlLma	dècada	semblen	indicar	que	aquest	procés	regressiu	
s'està	frenant	i	fins	i	tot	inverLnt	ja	que	la	grandària	de	la	població	es	troba	en	augment	
des	de	l'any	1996.	

ECONOMIA 
L'acLvitat	econòmica	del	municipi	es	basa	en	l'agricultura	i	els	serveis. 
AGRICULTURA 



Tot	i	la	dificultat	que	representa	l'escabrosa	topografia	de	la	zona,	l'agricultura	és	i	ha	estat	
la	principal	acLvitat	econòmica	de	la	vall	del	Millars,	ja	que	pràcLcament	no	existeix	
indústria.	No	obstant	aquesta	acLvitat	es	troba	francament	afectada	per	una	pèrdua	
progressiva	de	recursos	humans	per	la	qual	cosa	abunden	camps	abandonats	i	els	bancals	
a	les	muntanyes	envaïts	per	la	vegetació,	fonamentalment	pinedes.	

Els	culLus	dels	arbres	de	secà,	oliveres	i	ametllers,	han	Lngut	gran	importància	
històricament	i	en	l'actualitat	segueixen	sent	part	de	l'acLvitat	econòmica	del	poble.	A	més	
també	es	culLven,	encara	que	a	menor	escala,	diversos	Lpus	d'arbres	fruiters	de	regadiu,	
com	cirerers,	pereres	i	pomeres.	I	també	són	destacables	les	fèrLls	hortes	establertes	al	
llarg	de	la	vall	del	riu.	

Històricament	també	es	fa	referència	al	culLu	de	la	vinya,	però	la	problemàLca	de	la	
fil·loxera	de	principis	del	segle	XX	portà	al	seu	abandonament.	No	obstant	això,	la	gran	
quanLtat	de	abancalaments	("ribassos")	que	envolten	al	poble,	queden	com	a	tesLmonis	
de	la	importància	que	va	Lndre	aquest	culLu.	

Les	dades	actuals	d'ús	del	sòl	en	acLvitats	agrícoles	són	les	següents:	

SERVEIS	

Aquest	municipi	es	troba	agraciat	per	uns	paratges	naturals	de	gran	bellesa,	una	
excepcional	fisiografia	i	per	l'existència	de	deus	d'aigües	mineromedicinals	juntament	amb	
un	balneari.	Aquests	tres	elements,	més	l'existència	d'una	acceptable	xarxa	de	
comunicacions	fan	de	Montanejos	un	important	atraient	per	al	turisme.	

És	per	això	que	els	serveis	siguin	en	l'actualitat	l'àrea	més	important	en	l'economia	del	
poble,	la	qual	cosa	es	troba	clarament	reflecLda	en	les	xifres	referents	a	establiments	
d'hostaleria:	

4.					Història,	cultura,	tradicions	i	costums		

4.1.	Folklore.	El	folklore	de	la	comarca	de	l'Alt	Millars,	i	per	tant	el	de	Montanejos,	és	ric	i	
variat.	Sent	les	seues	expressions	més	destacables	la	música,	els	balls	i	la	indumentària.	

LA	JOTA	ARAGONESA	no	és	tan	sols	el	folklore	popular	de	Montanejos	i	la	seua	comarca,	
sinó	també	tot	un	símbol	local	que	serveix	de	vincle	d'unió	entre	els	seus	veïns.	

La	famosa	RONDALLA	ha	sigut	sempre	l'enLtat	encarregada	de	la	seua	interpretació,	que	
sempre	va	a	estar	present	en	qualsevol	acte	fesLu,	tant	a	nivell	familiar	com	del	municipi.	
Qualsevol	circumstància	era	vàlida	per	fer	ús	d'aquest	repertori	musical	que	té	com	a	
protagonistes	els	instruments	�pics	del	lloc	com	són	la	guitarra,	el	"guitarrico",	la	
bandúrria	i	les	castanyoles.	

Les	SEGUIDILLES	i	el	FANDANGO,	completen	la	trilogia	del	patrimoni	musical	de	la	
comarca.	

En	l'actualitat	diverses	associacions	comarcals	col·laboren	en	la	recuperació	i	divulgació	del	
folklore:	

L'Escola	de	Jota	"L'ALEGRIA	DEL	MILLARS",	en	les	modalitats	de	ball,	cant	i	rondalla,	és	
sens	dubte,	l'associació	més	rellevant	de	tota	la	comarca.	



4.2.	La	llengua.	La	llengua	que	es	parla	a	Montanejos,	igual	que	en	tots	els	pobles	de	la	
comarca	de	l'Alt	Millars,	és	el	denominat	CASTELLÀ	ARAGONÉS.	

L'aragonès,	llengua	que	actualment	es	parla	en	algunes	comarques	d'Osca,	va	influir	
notablement,	a	parLr	de	la	Reconquesta,	en	l'evolució	del	castellà	a	la	zona	oriental	
peninsular.......	

Les	caracterísLques	d'aquesta	forma	de	parlar	poden	apreciar-se	amb	facilitat	a	l'entrar	en	
conversa	amb	els	vilatans.	Alguns	exemples	són:	

Ús	del	sufix	diminuLu	acabat	en	-ic:	poquico,	bonico,	pequeñico	...		

GERUNDI	VERBAL	ARAGONÉS:	hiciendo	(fent),	dijiendo	(dient)	...	

ULlització	de	vocables	del	ARAGONÉS:	fixada	(aixada),	hiemo	(fems	),	panís	(blat	de	moro)		
Aversió	als	esdrúixols:	medico	(metge),	cantáro	(cànLr),	pajáro	(ocell)	...	

4.3.	AnLcs	costums.	Tradicionalment	exisLen	al	poble	certes	costums	que	amb	el	pas	dels	
anys	i	per	diferents	causes	han	anat	quedant	en	desús,	però	que	encara	es	recorden	i	fins	i	
tot	algunes	s'intenten	recuperar.	

Matapuerco.	Matança	del	porc	que	se	celebrava	un	dia	entre	els	mesos	de	desembre	i	
gener.	

Les	famílies	i	els	amics	es	reunien	per	celebrar	la	mort	de	l'animal,	del	qual	aprofitaran	tota	
la	pell	i	la	carn	per	elaborar	saborosos	emboLts.	El	matador	s'encarregava	de	matar	el	porc	
i	els	allí	presents	l'ajudaven	mentre	degustaven	alguns	licors	i	pastes.	

CANT	DE	LA	PROSA.	Es	tracta	de	poemes	fesLus	de	caràcter	pseudo-religiós,	que	es	
cantaven	per	Nadal	per	aconseguir	el	"aguinaldo".	

Era	costum	que	la	vespra	del	28	de	desembre,	la	Prosa	fora	cantada	pels	homes	casats,	
eren	els	que	la	cantaven	a	la	porta	de	l'Església,	després	d'haver-se	passejat	pels	carrers	
del	poble	amb	un	llarg	pal	i	en	la	punta	havien	col·locat	una	col	i	un	nap.	Així	mateix,	
aquest	acte	tornava	a	repeLr-se	cada	5	de	gener,	però	en	aquesta	ocasió	eren	els	fadrins		
emmascarats	els	que	la	cantaven.	

ARCS	DE	FLORS	I	LES	piteres.	En	les	vespres	de	Sant	Joan	i	Sant	Pere	(24	i	29	de	juny),	els	
joves	fadrins	col·locaven	arcs	de	flors	a	la	porta	de	la	casa	de	la	xica	que	pretenien,	mentre	
que	col·locaven	piteres	a	la	casa	de	la	noia	que	els	havia	rebutjat	.	

De	la	mateixa	manera,	els	amics	d'una	"possible	parella"	pintaven	una	ratlla	de	calç	a	terra	
que	anava	des	de	la	porta	de	la	casa	del	xic	fins	a	la	de	la	xica.	


