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Club de Muntanya L'Eliana
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BARRANCO MORENO
MASSÍS DEL CAROIG
COMARCA: LA CANAL DE NAVARRÉS

COVES DE CALICANTO, ART MACROESQUEMATIC LLEVANTI

DATA EXCURSIÓ:
16 de Desembre 2007

HORA D’EIXIDA
8’30 del matí

DIFICULTAT: **
Pista, llit del riu Cazuma, sender.
DESNIVELL:
De pujada i baixada 300 metres.

DURACIÓ:
5’30/6 h. 18 k. aproximadament.

TERRENY, FAUNA i VEGETACIÓ:
Roca calcària; cabres salvatges, conills, granotes;
pi rodeno i carrasco, romaní, fleix, jonca, savina,
ginebre, llentiscle, palmito, arboser, baladre.

COL·LABORADOR, TREBALL DE CAMP, TEXT i
DIBUIX.
Josep Fornas Matali.

NOTA IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta
farmaciola individual, barretes energètiques, fruits
secs o xocolate.

I T I N E R A R I : l'Eliana – Bicorp – Safareig –
Llit barranc - Gual – Coves de Calicanto – Tolls –
Bicorp - l'Eliana.
Els senyals d'identitat de les comarques del Caroig
es manifesten en el seu passat històric, caracteritzat
per l'anar i vindre de diverses cultures que han
llegat al territori un patrimoni històric, singular i
digne de ser visitat: restes arqueològiques, jaciments,
poblats, castells, esglésies, palaus i nombroses
pintures rupestres com, les de “ELS COVES DE
CALICANTO”, les quals visitarem hui, acompanyats
pel forestal de la Generalitat que ens facilitarà
qualsevol classe d'informació.
LA RUTA : Al barranc Moreno, s'arriba per la senda
PR-V 173, i té el seu inici en el mateix nucli urbà.
Després de recórrer un xicotet tram de carretera,
caminarem lliures davant de la mirada del sol per

GRAU DE DIFICULTAT:
PASEJADA: bon camí, meyns
de 3 hores.
EXCURSIÓ MITJANA:
senda, desnivell mitjà, 4/5 hores
EXCURSIÓ FORTA:
grans desnivells, senda o camp
a través més de 5/6 hores.
ALTA MUNTANYA:
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BICORP (290 m.)

Motxilla, capell, botes de muntanya, protector
solar, impermeable, roba d’abric, quiviures .

COVA CALICANTO (500 m.)

EQUIP NECESSARI:

els cervos, les cabres i els motius geomètrics dibuixats
sobre la pedra, descendirem al barranc per a seguirho en descens, xafant el seu llit de cudols blancs i
lluents adornat amb baladres. Caminar per ell, és
tasca lenta i dificultosa, té l'encant que lliscarem entre
penyals calcaris, coves i formacions geològiques, en
el nostre camí entropessarem amb grans cudols de
color gris, despresos des de les altures que ens
interrompran el pas, baixarem per ells, els sortejarem,
tota una aventura típica d'este meravellós massís del
Caroch.
Més endavant continuarem botant entre grans pedres,
passarem per bonicos tolls d'aigües fredes i
cristal·lines, d'un relaxant color verd, l'aigua cau en
ells en xicotetes cascades, blanca i espumosa.
Gaudint aquest paisatge verdaderament bellíssim,
tímid com una nóvia i amb la bellesa del capvespre,
quan els rajos del sol brillen cuidadosament amb tons
d'or, rosa i violeta arrancant esplèndids refleixos de
llum d'entre els arbres del bosc, anirem camí del
nucli urbà de Bicorp on finalitza la nostra ruta.

BARRANCO MORENO (460 m.)

Àngel Fernández

este territori sense limites de la Canal de Navarrés.
Prendrem este sender d'anada i tornada, d'anada
ens portarà cap al sol, de volta cap al capvespre,
senda de terra i pedra que repta entre els arbres,
ells, ens aniran endinsant entre tossals, per bells i
amagats paratges de relleu accidentat coberts per
enormes pinedes, i una gran varietat de plantes
aromàticques, seguirem la senda per este bosc
encantat, sense deixar-ho per a no perdre'ns, donada
l'espessor del bosc.
Baixarem progressivament al barranc, arribant al
seu llit en unes dues hores, després de travessar-ho
pujarem en cinc minuts a les pintures rupestres,
testimoni cultural que ens sugerix un apassionant
viatge en el temps, un lloc resguardat per una orografia
d'extraordinària bellesa, que a més de l'encant que
tenen les pintures per si mateixes, ens farà gaudir
del paisatge que ens guia cap a elles acompanyats
pel forestal de la Generalitat que ens descobrirà
interessants enigmes dels nostres avantpassats.
3 visitades les pintures rupestres, les quals
Una vegada
no desil·lusionen, perquè s'aprecien sense dificultat

BICORP (290 m.)

DISSENY I PUBLICACIÓ:
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LA CANAL DE NAVARRÉS : La Canal de Navarrés Integra los municipios de Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Millares,
Navarrés, Estubeny y Quesa. Estas poblaciones acordonan el Macizo del Caroig siguiendo una linea en forma de media luna.
Entre estos municipios, Enguera (319m) abarca más territorio con su gran sierra, Anna (197m) es el agua, con su Albufera,
Estubeny (185m)es la tranquilidad, con manantiales cristalinos, Chella (219m) destaca por su asombroso salto de Agua en
el barranco del Turco, Navarres (290m) es naturaleza viva, con sus pinadas y los abruptos barrancos del río Grande, y Bicorp,
(290m) bañada por las transparentes aguas del río Fraile esconden toda una galeria de arte incrustadas en sus montañas.
MASSÍS del CAROIG : El territorio de las montañas del Cariog es el centro geográfico de la Comunidad Valenciana y abraza
hasta 23 municipios de cuatro comarcas diferentes. Caroig es el laberinto de la luna llena, donde el genio del lugar no se
esconde. Posee importantes fenómenos kársticos que junto con los numerosos barrancos que lo cruzan forman una difícil y
abrupta geografia. Los ríos Grande, Cazuma y Ludey son afluentes del Escalona y éste del Jucar, el río Fraile, de curso
permanente forma junto al Ludey uno de los paisajes más bellos de estas montañas. El Caroig es la montaña más alta del
macizo con sus 1,126m.
“CAROCHE puede considerarse como el centro y punto de unión de todos los montes esparcidos por el Reyno de Valencia”
Con estas palabras definió Cavanilles a finales del siglo XVIII, el macizo del Caroig tras su ascensión a la cumbre desde Bicorp
por la Rambla de la Molinera.
ARTE RUPESTRES LEVANTINO: Los vestigios más impresionentes se encuentran representados artísticamente en bellos parajes
de la comarca. Son las huellas milenarias del Mesolítico, marcas impresas del conjunto de pinturas que forman parte del
llamado Arte Rupestre Levantino, en su primera etapa de carácter naturalista y narrativo, con representación de escenas
complejas de caza, guerra o tareas cotidianas, como la escena conocida internacionalmente de la recolección de la miel en
la cueva de la Araña, (Bicorp). En Navarres se encuentra el abrigo del Garrofero, en el río Grande, cerca de la Boquera del
río Escalona, encontramos la cueva del Barbero. También en la misma línea artística, los diez abrigos del Buitre, en el Barranco
Moreno, conforman toda una galeria al aire libre en Bicorp.
BICORP : Su término es el segundo más grande de la comarca, que se extiende entre el río Escalona y el macizo del Caroig
denominado popularmente “Caroche” , uno de los más altos de nuestra comunidad (1126m. S.N.M.) pertenece a la provincia
de Valencia, partido Judicial de Játiva y su Juzgado comarcal está en Enguera, dista de la capital 98Km, tiene una superficie
de 136’66Km2 y esta a una altitud de 290m, sus alturas más importantes son el Toro (893m), Santis ( 949m) Hargares
(842m), Cazmilla (986m), la población está situada sobre una pequeña colina, casi rodeada por el barranco Moreno, la iglesia
parroquial esta dedicada a San Juan Evangelista, a 8 Km del pueblo, se hallan las célebres cuevas de la Araña, con pinturas
rupestres de arte levantino de fama internacional.

FRASES VALENCIANES
PARLAR FOC I FLAMA (D’ALGU ). Si “traure foc i flama significa mostrar una gran irritació, “ parlar foc i flama (d’algu)” no és
altra cosa que expresar amb vehemencia una opinió nefasta de la persona que, per la causa que siga, mereix el pijor dels nostres
judicis, els quals solem proferir de forma bastant irada.

Hora d'eixida i posta del sol avui a València.
Llunes:

Eixida a les 8’15, Posta a les 17’39
Vella l’1, Nova el 9, Creixent el 17, Plena el 24

REFRANYS VALENCIANS.

Si l’hivern primavereja, la primavera hiverneja.
LES TEUES ESCOMBRARIES, I A PODER SER LA QUE TROBES, DEPOSITA-LA A LA POBLACIÓ MÉS PROPERA
INFORMACIÓ I RESERVA: TELÈFON 660 06 17 81 - clubmuntanyaleliana@hotmail.com
TROBAREU MÉS INFORMACIÓ EN LA NOSTRA PÀGINA WEB:
www.leliana.es /clubmuntanya

