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364
Descobrim
el pais

hortunas estrets del riu
magro
requena

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
29 de Setembre de 2013
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8,30 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT */**
Sendes, pistes i barrancs.
DESNIVELL
de pujada 220 m. i de baixada 420 m.
DURACIÓ
4 hores aproximadament

900
810
720
630
540
450
360
270

TERRENY I VEGETACIÓ
Gorges calcàries, cingles, bosc de ribera
i pinedes
COL·LABORADOR
Club Muntanya
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTO,GRAFIA
Requena 720
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, roba
adequada, queviures, protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

1

Desnivell de pujada.

220 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

420 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

2

Distància horizontal.

15,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

1

Tipus de recorregut

travessía

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Hortunas- Estrets del Magre
Hortunas es troba a uns 16 quilòmetres de Requena, a
la carretera que uneix La Portera amb Iàtova. En mapes antics encara es fa la distinció entre Hortunas de
Arriba i Hortunas de Abajo, però aqueixa distinció
manca de sentit avui dia, ja que Hortunas de Abajo,
són en l'actualitat només 4 cases en estat de ruïna,
enclavades en una finca particular.
El riu Magre voreja la població en un ampli arc.
Els veïns d'Hortunas són pocs. A l'hivern només es
queden aquí unes sis famílies, però els caps de setmana i sobretot en estiu, la població es multiplica i
arriba a diversos centenars.

Des d'aquesta, ens desplaçarem buscant antigues
sendes fins al corral del Trillero i la casa dels Forestals. Des d'ací, començarem un fort descens fins al llit
del riu Magre pel qual, ja en pla, i en el sentit de les
seues aigües, caminarem fins arribar al llogaret d'Hortunas.
En Hortunas dinarem i beurem com a forma d'acabar
aquesta primera ruta de la temporada.
Per a mes informació de la ruta podeu recuperar la
fitxa núm. 309.

La gorja del Magre situada al sud-oest de la serra de
"Las Cabrillas", la visitàrem el 17 d'abril del 2011 en la
ruta 309. Per en aquest cas la farem al revés, començarem a Requena i arribarem fins a Hortunas.

La ruta
Aquesta és la primera del curs, i per als que hagen
estat aturats durant l'estiu, els ho posarem fàcil, doncs
a penes pujarem 200 m. i en baixarem uns 400.
La ruta és relativament senzilla, i a ser possible, sempre que es donen les circumstàncies, farem el dinar al
Centre Sociocultural d'Hortunas i Llar del Jubilat.
L'inici de la passejada és a Requena, en l'antiga carretera i el pont de Jalance sobre el riu Magre. Caminarem una estona per aquesta fins a trobar a l'esquerra
el senyal del PR-CV 351 amb la indicació a la Casella
del Trillero.
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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

