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358
Descobrim
el pais

LA pENYA NEGRA
TALES - AIN
PLANA baixa

ajornada per pluja del dia 28/04
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
12 de maig de 2013
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes.

700
630

DESNIVELL
de pujada 679 m i de baixada 583 m.
DURACIÓ
4/5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, carrasques i pinedes.

560
490
420
350
280
210
140
70

COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
Duració.

CARTOGRAFIA
ONDA 640-II ARTANA 640-IV
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

4/5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

679m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

583m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

3

Distància horizontal.

13 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Ruta:
Els pobles de Tales i Aín que pertanyen a la comarca
de la Plana Baixa es troben situats el primer el riba
dreta del riu Veo sota les penyes del Castell i el segon
als peus del cim de la serra d’Espadà en el forcall del
barranc de la Caritat i el barranc del Picaio . És un
terreny esquerp de cingles i llomes arrodonides força
fragmentades per la xarxa de drenatge, destacant els
vermellosos Organs de Benitandus que guaitarem
des de la carena de la penya Negra.
La ruta naix en el poble de Tales i per la font del Montí
agafarem la senda que puja a la penya del castell,les
runes del qual visitarem. La ruta segueix ara costeruda seguint les petjades d’una assagador que en direcció sud remunta els vessants de la Penya Negra.
Assolit el cim seguim la carena entre murs de pedra
del vell assagador i trinxeres de la Guerra Civil. La
ruta discorre una estona alta per sobre del vall del riu
Evo a ponent i el barranc d’Aín a llevant. Per una pista entre camps d’ametllers baixarem al coll de Benitandús, cruïlla de pistes i sendes. Un corriol en direcció SW ens deixarà en una pista que remunta la vall
del riu Evo fins els afores de la població homònima.
Enllacem amb el GR,36 que remuntem en direcció
est camí d’Aín. La senda vell camí traginer empedrat
guanya en continues giragonses el coll d’Aín i poc
després una cruïlla que ofereix diverses alternatives
per a baixar al poble d’Aín. Elegim la senda del tossal
de la Campana excel·lent mirador sobre el cim d’Espadà i el poble d’Aín per a baixar pel vell camí de
l’Alcúdia i travessant el barranc del Picaio enllacem
amb la carretera a les portes del poble.
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Tales
El municipi de Tales es troba enclavat en la comarca
castellonenca de la Plana Baixa, dins de la Mancomunitat Espadà-Millars. Es troba a la vora del riu Sec
o Veo a la vall que formen els últims contraforts del
Parc Natural de la Serra d'Espadà, que defineixen
l'Espí (672 m) i el Montí (612 m) de sud a nord per
l'est de la població, i el Tossal (469 m) en direcció
nord-est al nord del riu i de la població. El nucli urbà
es troba a una alçada de 242 m. L’altitud mitjana del
terme és de 300 m, el relleu és suau i els pendents
oscil·len entre el 5% i el 15%.
Actualment compta amb una població de 893 habitants. Aquestos són de parla valenciana. Les seues
cases ocupen el vessant d’un xicotet tossal i estan
distribuïdes en carrers torçuts, amb fortes pendents i
empedrats, alguns amb desigualtat. Les cases són
més reduïdes a mesura que s’aproximen al castell
que ocupa el cim del tossal (muntanya). Tales pertany
al partit judicial de Nules i al Bisbat de Sogorb-Castelló.
Aín
Situada a 495 m sobre el nivell del mar i envoltada
d'una imponent massa vegetal, formada principalment
per pins i sureres. Aín es troba al bell mig de la Serra
d'Espadà, a la vessant septentrional, prop del pic Espadà (1.039 m). Amb una orografia molt pronunciada,
manté un clima temperat, tot i que durant els mesos
de desembre i gener s'assolixen temperatures prou
baixes.

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
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

Història:
Les restes més antigues trobats són destrals de pedra del neolític. Els primers assentaments humans corresponen a les mines d'ocre d'origen fenici i
posteriorment romà. En la cala del “Ximo” hi ha restes d'un assentament
iber-romà.
Ja d'èpoques posteriors hi ha restes de dues torrasses de vigilància del segle XVII, per avisar dels atacs de pirates barbarescos, situades al far de
l'Albir i a la punta de l'Escaleta

