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Descobrim
el pais

El monti i la
penya negra
tales
la plana alta
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
19 de gener de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 845 m. i de baixada 845 m.

700
630
560
490
420

DURACIÓ
5/6 hores aproximadament i 16 Km

350
280
210

TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris i de gresos, alzines sureres, e
marfulls i alborcers, amb pinedes
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTO,GRAFIA
Lliria 695, Sagunt 698
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures, protector
solar, impermeable.
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Duració.

5:30 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

845 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

845 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

3

Distància horizontal.

16 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

Circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

15,8

Tales-El Montí-Coll de Benitandús-La
Penya Negra-Tales
El poble de Tales que pertanyen a la comarca de la Plana Alta es troba situat en
riba dreta del riu Sonella als peus dels estreps septentrionals de la serra d’Espadà.
És un terreny esquerp de cingles i llomes
arrodonides força fragmentades per la xarxa de drenatge, hi destaca la piramidal
forma del Montí i la fragosa vall del riu Evo
llaurada entre la Penya Negra i els Òrgans
de Benitandús.
Eixim de Tales en direcció NE per un carrer
ran de la carretera, passem el barranc de
les vinyes i agafem un camí que munta per
la urbanització de les faldes de Montí. A la
vora del dipòsit d’aigües naix la senda del
Montí, costeruda munta pel bosc i més endavant enllaça amb la senda que puja per
l’esquerra des del riu Sonella. Seguim la
costera a la dreta en direcció est, la pujada
es forta amb alguna llaçada que permet
guanyar el crestall de la muntanya. La
senda gira al NE i guanya la caseta cimal
amb bones vistes del poble d’Onda, la Plana i els Columbrets.
Tornem una mica enrere i agafem la senda
que baixa en direcció est a una, cruïlla, seguim a la dreta i pugem suau a la cota 577.
Nova cruïlla deixem a l’esquera el camí
d’Onda i seguim a la dreta baixant pel fil de
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la serra. En el següent puntal deixem una
senda a l’esquerra i baixem en direcció sud
decididament fins una caseta i pista que
seguim a la dreta i de seguida connectem
amb la pista de les Penyes Aragoneses
que seguim a la dreta W a la font de Montí.
Des de la font de Montí naix una senda
que entre antics camps discorre pel bosc
entre bancals abandonats en direcció NW,
quan esdevé pista agafem a l’esquerra la
senda que baixa el camí d’Aín, Seguim a
l’esquerra en direcció sud la pista que voreja el barranc, més endavant un camí a la
dreta travessa el barranc i segueix el vell
camí traginer d’Aín que remunta pel vessant esquerre. En una cruïlla seguim la
branca de la dreta i poc després apleguen
al coll de Benitandús. Ara agafem una pista
a la dreta que munta en direcció N i després d’unes llaçades acaba en uns camps.
Agafem un assagador a la dreta que discorre per la carena de la penya Negra i passant sota el cim baixa en curtes llaçades i
sota les runes del Castell de Tales al poble
de homònim punt de partida

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

