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345
Descobrim
el pais

el PIC RANERA
CASILLAS DE RANERA
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
25 de novembre de 2012
TRANSPORT
Autobus
HORA D’EIXIDA
8,15 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Pista i senders.
DESNIVELL
de pujada 615 i de baixada 598 m.
DURACIÓ
5/6 hores 17 Km aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Roques calcaries. Vegetació pinedas i
estepa negra.
COL·LABORADOR
José Luis
Duració.

DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya L’Eliana
CARTOGRAFIA
665 Mira.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. Sabatilles d’aigua,
banyador i tovalla.

5/6h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

600m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

598m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

17 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

En terres de frontera, límit entre la província de València i Conca,
s'establixen les poblacions de Sinarcas, Casillas 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.
La nostra ruta s'inicia des de Casillas 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 Casillas 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:
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- 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 Casillas 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, Casillas 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.
Aquesta ruta és repetició de la ruta 241, per a més informació
sobre la ruta, mirar o sol·licitar la fitxa 241 de data 2 de novembre del 2008.

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

Pujada al Pic Ranera.

