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PICO RANERA

Club de Muntanya L'Eliana

PER TERRES DE FRONTERA

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
Diumenge 9 de Novembre 2008
HORA D’EIXIDA
8'15 del matí.
Mercat de l'Eliana.
TRANSPORT:
Autobús
DIFICULTAT:
Sender, pistes. (circular)
DESNIVELL:
De pujada i baixada 600 metres.
DURACIÓ i DISTANCIA:
5/6 h. 17.000 m.. aproximadament.
TERRENY, i VEGETACIÓ:
Terreny roques calcàries. Pi, estepa negra.
COL·LABORADOR, TREBALL DE CAMP, i
TEXT.
José Luís Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández
EQUIP NECESSARI:
Motxilla, barret, botes de muntanya, roba
adecuada, impermeable, cantimplora, i
queviures
NOTA IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta
farmaciola individual, barretes energètiques,
fruits secs o xocolate.

La nostra ruta s'inicia des de Casas de Ranera. Arribem
fins a la piscina municipal, en este punt, prendrem el
camí de l'esquerra, en direcció Nord-oest. Després
de caminar aproximadament uns 800 metres, prendrem
una senda a la dreta que ens conduïx a un camí que
seguix la conducció del subministrament d'aigua des
del naixement de Ranera fins a les poblacions de Casas
de Ranera i Sinarcas. Seguint este camí, entre un
tancat bosc de pins, i després de caminar durant uns
30 minuts, arribem a la Font de Ranera, on podem
fer una parada per a esmorzar i repostar aigua.
Per a continuar la marxa, agarrarem la senda que ix
a la dreta del naixement de Ranera (esta senda, és
el denominat Camí Reial d'Utiel, pel que antigament
discorria tota la comunicació des de Garaballa a Utiel).
Ascendint per esta senda, arribem a una pista forestal
que puja des de Polán.
Continuarem per distints encreuaments i sendes fins
a arribar al "Tossal del Pic" (a 1.260 metres d'altitud),

un replà cobert de past per al bestiar. A l'esquerra ens
trobem la "Mazmorra del Pico", una muntanya, la cima
de la qual està a 1.420 metres d'altitud.
En este punt, ens trobem amb un encreuament de
camins:
- El de l'esquerra, ens portaria fins al Rento de
"Chicoteros" i posteriorment a Garaballa (Este recorregut
és el que realitzen tots els anys, molts habitants de
Casas de Ranera, el dia 8 de setembre, com a
pelegrinatge al Santuari de la Mare de Déu de Tejeda).
- El de la dreta, ens internaria en la solana del Pic de
Ranera, un espés bosc de matolls. Nosaltres agarrarem
el camí del centre.
Seguint este camí, arribarem a la cima del "Pic de
Ranera".
Esta cima, compta amb dos punts dignes de menció:
1- El punt més orientat cap al sud, des de on es pot
contemplar, entre altres paratges, la finca de Ranera,
Casas de Ranera, tot el pla de vinyes de Sinarcas, la
pròpia població de Sinarcas, les immenses planures i
fondalades cobertes de Pi Roig, que desembocaran al
pantà de Benagéber, la cua del qual també es pot
contemplar des d'este punt.
2- Cap al Nord d'este punt, i a uns 200 metres, ens
trobem amb el punt "Geodèsic" (1.490 metres).
Des d'este punt, podem contemplar pràcticament tot

el marquesat de "Moya" (Landete, Graja de Campalvo,
Manzaneruela, i sobre tots, el Castillo de Moya.)
En este punt Geodèsic, i baix un ixent de la roca, es
troba una caixa metàl·lica, on trobem uns quaderns, on
els anteriors visitants han deixat constància de la seua
estada en eixe lloc.
Des d'este punt, i en direcció Este, podem apreciar
l'enorme altura de la paret de pedra (aproximadament
uns 300 metres).
Este és un bon moment per a descansar i reposar
forces abans d'iniciar el descens.
La tornada l’iniciem des del pic, muntanya a través,
fins a trobar el mateix camí, però en direcció contrària,
i des d'ací començarem el descens per una atapeïda
vessant i amb per l'únic tram marcat amb fites fins a
arribar a la pista forestal que sense deixar-la fins al
pla, ens conduïx a les “Casas de Polán”.
Fins ací hem tardat a descendir, aproximadament dos
hores. Ací podem descansar i beure aigua abans
d'iniciar l'últim tram de l'excursió.
Prendrem un camí que dóna a la casa principal, en
direcció Sud-est. Després de caminar uns 800 metres,
ens trobem amb un encreuament de camins. Prendrem
el camí de la dreta i després de caminar durant uns
20 minuts, arribarem al campament i des d'allí al punt
de partida.
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MIREU AL DORS
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Club de Muntanya l'Eliana, compta en una ajuda econòmica concedida per la Coselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, per a activitats de promoció de l'us del valencià per a associacions sense finalitat lucrativa

En terres de frontera, límit entre la província de València i Conca, s'establixen les poblacions de Sinarcas, Casas de
Ranera i Talayuelas.
Des de qualsevol d'estes poblacions s'observa una muntanya amb un perfil singular
el Pic de Ranera.
Amb una altitud de 1420 metres d'alçària i a una flora única des de la costa Mediterrània.
En esta època els seus boscos s'omplin de centenars de varietats de bolets i és molt habitual passejant per les seues
muntanyes compartir amb buscadors de bolets sol, pluja i paisatges plens de color i bellesa.
Des de la seua cima, es pot observa la majoria de llocs d'interés de la zona com són el Pantà de Benagéber, la Laguna
de Talayuelas, Talayuelas, Landete, Mira, Garaballa, el Castillo de Moya, etc. i sobretot, just davant, les vessants del
Penya Roya amb les seues característiques i cridaneres roques monolítiques que donen una morfologia especial i
simpàtica a esta elevació.
El Pic de Ranera, és una muntanya amb llegenda i història. Llegendes de mines d'or i tresors. Mines que no són d'or,
però que van existir i encara podem observar en la seua ombria en la solana del Pic.

També va ser "casa" i refugi de roderos i famosos bandolers com el "turisano" ja que des d'ell s'albira tot el camí
d'Utiel fins a Landete, i així poder controlar tot el moviment de carros i cavalleries que per ell anaven o venien, i
inclús algunes vegades els acompanyava en el trajecte i els cobrava per això.

Hora d'eixida i posta del sol hui a València

Eixida a les 7:39, Posta a les 17:52
Llunes: Creixent el 6, Plena el 13, Vella el 19, Nova el 27,

així ho diu el refranyer:
Darrere del Novembre nuvolós, ve el Gener polsós.
Sant Francesc, menja per tres; quan plou menja per nou.
Caminarem amb pausada calma pel temps més dolç de l'any, quan, passats els mals tràngols dels temporals de la primera
part de la tardor, veurem els camps florits de les herbes humils i senzilles nascudes de la saó poderosa dels últims temporals.

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

