Vandring på La Plana uppe på San Antonio i Javea
Denna “lätta” vandring är på 6,7 km och tar ca 2 ½ timmar anspråk. Vandringen
startar på restaurang Amancers parkeringsplats och fortsätter på andra sidan vägen la Carretera de San Antonio. Området är delvis skogbevuxet med tallar och på den
borte delen snår och buskar pga av tidigare eld, som brände skogen. Stigen slingrar
sig genom landskapet och är mest stenig. Vi kommer förbi en del spridda hus och en
f.d. Kasern som var la Guardia Civils stationering på La Plana.
Efter halva vandringen kommer vi fram till ett rekreationsområde med bord, bänkar
samt toaletter. Här gör vi ett uppehåll för intagande av förfriskningar. Återfärden går
fram på andra sidan vägen och leder oss förbi vindmöllorna. Från vindmöllorna breder
Javea ut sig med sin hamn och kust långt nedanför oss. Därefter fortsätter vi till
restaurangen, som ligger kort därefter.

Information om Vindmöllerna:

Windmills of “La Plana”.
The eleven Windmills of “La Plana” district, one windmill dates back to the 14th
Century and the remaining ones from the 18th Century. The windmills of “La Plana”
district have a cylindrical form with height of approx. 7 m and a diameter of over 6 m.
The interior has two floors, a ground floor used as a warehouse and an upper floor,
buttressed by an ashlar sandstone vault with quarter-sphere shell niche which housed
sturdy Kermes oak wooden mechanisms which moved the heavy millstones and
supported the windmill blades fastened to a horizontal axis. This all disappeared at the
end of the 19th Century.
Today, they are abandoned without blades. Their function was to mill the wheat, taking
advantage of the wind energy to move the windmill blades. Of this numerous set, three
are municipally owned and their restoration and recovery has been planned.

