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340
Descobrim
el pais

el castell
de Xativa
xativa
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
7 d’Octubre 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 326 i de baixada 399 m.
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DURACIÓ
3 hores 10 Km aproximadament
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TERRENY I VEGETACIÓ
Muntanya. Vegetació Pinedas i matolls.
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COL·LABORADOR
José Luis
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya L’Eliana
CARTOGRAFIA
795 Xàtiva.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. Banyador i tovalla.

Duració.

3h

Medi. Severitat del medi natural.

1

Desnivell de pujada.

326m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

399m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

10 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Començarem el recorregut pels voltants del Castell
de Xàtiva i el seu barri àrab, per a accedir a l'ermita
de Sant Josep. Des d'allí ens dirigírem a una bellíssima representació de les esglésies de conquesta, la
més antiga de la ciutat i dedicada al patró de la ciutat,
Sant Feliu.
El recorregut per les vessants de la serra del Castell
està carregat d'història, restes de les civilitzacions
iberes, romanes, àrabs, visigodes i cristianes, omplin
al lloc d'un halo especial des del que es domina la
ciutat.
Accedirem a la cava, la cova de les gotetes, la cova
dels coloms i despres ens dirigirem en ascens al Portell de Bisquert. i per davall de les muralles del sud
ens dirigírem fins a l'ermita de ---- baixant pel viacrucis fins al camí de Sant Antoni, i per aquest fins a
l'ermita de Sant Antoni, final del nostre recorregut.
Després a banyar-se i dinar.
El menjar es pot portar de casa o encarregar unes
xulles per a torrar, preu a escot.

Apunts sobre Xàtiva.
Xàtiva és una ciutat del País Valencià, capital de la
comarca de La Costera. Històricament, Xàtiva ha
estat una de les poblacions més importants del Regne de València, rivalitzant fins i tot amb València i
Oriola, les altres dues ciutats més importants en
l'època foral. Així, tot i que Oriola i Segorb tenien seu
episcopal, Xàtiva era la segona ciutat a votar en
corts. El seu reconeixement com a ciutat és dels més
antics que es coneixen: 1347. Els habitants de Xàtiva
s'anomenen setabenses, encara que popularment es
coneixen per socarrats, perquè la ciutat va ser incendiada per les tropes de Felip V durant la Guerra de
Successió Espanyola.
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Entre les conques del riu Albaida i del seu afluent el
riu Cànyoles, el seu terme té un perímetre molt desigual. Fora del terme compta amb diversos enclavaments territorials. El municipi conté els nuclis de població de Xàtiva, Annauir, El Realenc, Sorió i la Torre
d'En Lloris.
La ciutat està enclavada als peus de les serres del
Castell i de Vernissa, els vessants de les quals arriben a ocupar algunes cases, estenent-se fins a la
part més plana de la ribera del riu, coneguda com
l'Horta de Xàtiva.
L'actual assentament de la ciutat i el seu nom, sorgiren una mica més tard i en època ibera, car trobem
noms semblants a Ibèria, ibèric, ibera... a curta
distància: Ibi, Tibi, com Sae-Tabis. Més concretament, l'emplaçament actual de la ciutat es remunta a
un primitiu castro ibèric que després donaria origen al
Castell de Xàtiva i a la pròpia ciutat. El nom que
aleshores rebia era Saitabis. Nom que era abreviat a
"Sait" sovint. Més tard va florir durant l'època grega i
fenícia. La Xàtiva romana prenia el nom de Saetabis
(adaptant el nom ibèric) i se li afegí el títol d'Augusta
en honor a aquest emperador: Saetabis Augusta. Va
tindre molta importància com a nuc de comunicacions. Des de finals de l'època romana, va ser seu
episcopal. El Bisbat de Saetabis (Vegeu Bisbat de
Xàtiva) es va perllongar en el temps fins època musulmana, i els seus bisbes acudien als concilis de
Toledo.

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 per l’historia, Xàtiva.

