club de
Muntanya
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336
Descobrim
el pais

el reatillo
i buseo
chera
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
3 de Juny de 2012
TRANSPORT
Autobus o cotxes
HORA D’EIXIDA
8,15 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT *
Pista i senders.
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DESNIVELL
de pujada 204 i de baixada 270 m.
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DURACIÓ
3 hores 12 Km aproximadament
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TERRENY I VEGETACIÓ
Muntanya i barranc. Vegetació de ribera.
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COL·LABORADOR
José Luis
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya L’Eliana
CARTOGRAFIA
694 Chulilla.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. Sabatilles d’aigua,
banyador i tovalla.

Duració.

3h

Medi. Severitat del medi natural.

1

Desnivell de pujada.

204m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

270m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

12km

Esforç. Quantitat d’esforç.

1

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Parc Geològic de Chera

S'ha substituït la ruta del pantà de Guadalest per la que a
continuació plantegem, el motiu fonamental la distància,
perquè, per a fer una ruta de 3 hores, cal desplaçar-se 175
km. d'anada i altres tants de tornada. La deixarem per a més
endavant i, a ser possible, la convertirem en una ruta cultural
i gastronòmica, amb un passeig amb vaixell pel pantà.
La ruta 336 del Club de Muntanya, partirà de l'entrada a
l'aldea del Reatillo, la qual pertany al terme municipal de
Setaigües, per a arribar a la casa de l'embassament de Buseo.
El primer tram és de 2 km. des de la carretera de Requena a
Chera, fins a arribar a l'aldea, lloc on esmorzarem. A partir
d'aquí seguirem el curs de l'aigua, la qual, encara que escassa, comença a córrer i a embarrancar-se fins al moment
en què trobarem l'únic punt d'aventura del trajecte, uns pocs
metres en què, amb unes grapes posades a la paret per als
peus i un cable d'acer per a les mans, circumval·larem una
xicoteta roca que ens tanca el pas en l'encaixonat riu.
Passat aquest xicotet escull i amb unes pujades d’almenys
20 metres, caminarem per la senda que hi ha al fons del
barranc, fins a arribar a un camí, el qual ens portarà, a través
d’un pont restaurat recentment, al lloc conegut com la Font
del Riu. Som al Km. 4,7 de la ruta.
Aquí entrarem un poc, per tal de veure la perspectiva del
barranc des de baix i tornarem al pont per a, des de la font,
reprendre la pista i amb l’ajuda dels senyals del PR, arribar
al parc geològic, a la cua del pantà (Km 7,5). Pel seu marge
dret arribarem a les zones habilitades per a l'acampada, on
descansarem a l'ombra i gaudirem de les vistes del pantà,
prou baix de nivell per cert.
En el Km. 10 arribàrem al barranc de la Falç, en el qual ens
endinsarem per a, si ho permet el dia i el que vullga, prendre
el bany en els seus tolls. Reprendrem el PR pel llit del barranc, el qual, en ascens per la paret es dirigeix a la presa,
on acabarem aquesta xicoteta ruta de l'aigua. (Km. 12)

Des de la seua inauguració en 1999, el Parc Geològic de
Chera, constitueix l'únic d'aquestes característiques que
existeix a la Comunitat Valenciana i el tercer que es realitza
a Espanya, sent el més complet de tots. Compta amb un
museu on s'exposen col·leccions de fòssils, roques i minerals, així com làmines i fotografies de les diverses estructures tectòniques de l'entorn. Està compost per 7 itineraris, on
s'hi han instal·lat 24 panells informatius i 30 punts d'observació, perfectament senyalitzats, els quals expliquen, sobre el
terreny, els plegaments, les fractures de l’escorça terrestre i
les formacions geològiques que s'han dipositat en els últims
150 milions d'anys a la serralada Ibèrica.
La principal estructura geològica és la Fossa de Chera, un
grandiós afonament de més de 1.000 m. de profunditat i 60
quilòmetres quadrats de superfície, que interromp perpendicularment el sinclinal mesozoic de Chera-Sierra d'Enmedio.
S'originà fa 65 milions d'anys, durant el Plegament Alpí, a
partir de diverses fractures, sent la principal en superfície, la
Falla de l'Embassament, i la seua formació ha resultat fonamental en la formació de la fèrtil i regada vega de Chera, la
qual alberga el poble i la seua horta. Dins del parc s'han
localitzat tres jaciments de dinosaures amb una edat aproximada de 80 milions d'anys, en trobar-se en estrats corresponents al final de l'era Secundària. Aquests jaciments són
els més rics d'Europa en fauna del Cretaci Superior. Entre
les 14 espècies trobades destaca un Pterosauri (rèptil volador).
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Plaça Miguel Comes, sn.
46183 L’Eliana
CIF G96249586

CLUB MUNTANYA L’ELIANA COMPTA EN UNA AJUDA CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER ACTIVITATS DE LA PROMOCIÓ DE L’US DEL VALENCIÀ PER ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA

Ruta de l'aigua a l'embassament de Buseo.

