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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
27 de Gener de 2013
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT *
Sendes i pistes.
800

DESNIVELL
de pujada 559 m i de baixada 593 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, carrasques i pinedes.
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Cirat 615-III
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Duració.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

559m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

593m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

11 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

La ruta

Torrechiva és un menut municipi de l’Alt Millars situat a 400 metres
d’atura sobre el nivell de mar situat en la riba esquerra del riu Millars, en una foia abancalada entre les gorges del riu.

L’excursió d’aquest diumenge enllaça aquest dos llogarets tot pujant les aspres muntanyes que es desenvolupen al sud del riu Millars, darrers estreps de la serra d’Espadà, per sobre dels impressionants congostos del riu.
Eixim de Torrechiva baixant al riu Millars que travessem pel pont
del camí de Fuentes de ayodar. De seguida agafem a l’esquerra
una senda en direcció SW que travessa una pista i connecta amb
el camí de Cuatro Caminos. En una nova cruïlla deixem a la dreta
la senda de la Font de Pere i seguim a l’esquerra en dura costera a
guanyar els vessant del barranc de la Jara. La senda més planera
remunta i travessa el barranc de la Jara i en diverses llaçades per
sobre dels cingles de la Calera guanya les penyes de las Picorzas i
les runes del corral del Pozo. Més planers travessem el llom de la
muntanya i apleguem a una primera cruïlla. Deixem a la dreta la
senda del corral de Peras i seguim a l’esquerra al Piló de Torrechiva. Nova cruïlla, deixem a la dreta la senda que baixa al coll del
Olmo i seguim al NE fins el Piló de Toga. En aquesta tercera cruïlla
connectem amb la senda que puja des de Toga i seguim la carena
de la serra en direcció NE al corral de l’Alto. En una nova cruïlla
vora de les runes del corral rebutjarem la branca que munta a l’alt
de la Cova Negra i seguim baixant a la font del Melic i a la cova
Negra. La ruta davalla al NE per un ample vessant tot guaitant en la
llunyania el Penyagolosa i en voltar la muntanya l’airosa penya
Saganta. En una cruïlla agafem un ramal a la dreta en direcció a la
font de la Pileta en la qual connectem amb la senda de la penya
Saganta. Resta davallar per aquest vell sender que discorre sota la
cresta del Castell d’Espadilla per aplegar al poble d’Espadilla on
acaba l’excursió d’aquest diumenge.

Espadilla és un altre municipi de la comarca situat aigües avall en
el forcall amb el río Chico o Pequeño. El poble d’Espadilla està
situat a 294 metres d’altura sobre un puntal al peu de la cresta
rocallosa del castell homònim.
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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

Torrechiva - Espadilla

