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Descobrim
el pais

senderes a la mar
parc forestal de la
granadella
XÀBIA - LA MARINA ALTA

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
9 de març de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8h del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
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DESNIVELL
de pujada 575 m. i de baixada 575 m.
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DURACIÓ
4/5 hores aproximadament i 13,5 Km
TERRENY I VEGETACIÓ
A les zones calcàries creixen els matolls
d'espígol dentat i en les calcàries margòses
viuen espècies com la botja blanca i el romaní
blanc.
COL·LABORADOR
Pilar Ascaso i Rafa Coscollá
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTO,GRAFIA
823 Xàbia
EQUIP NECESSARI
Motxilla, barret, cantimplora, roba adequada,
queviures, protector solar, impermeable. (no
oblideu el capell o gorra)
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Medi. Severitat del medi natural.

1

Desnivell de pujada.

575 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

575 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

2

Distància horizontal.

13,5 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

Circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

13,6

PARC FORESTAL DE LA GRANADELLA
Recorrerem el PR que discorre pel parc forestal del mateix nom. Zona d'un gran valor ecològic, paisatgístic i
cultural.
La bellesa d'aquesta ruta resideix en la combinació de
mar i muntanya, amb unes precioses vistes dels penyasegats, del Montgó i de la badia de Xàbia.
Trobarem al llarg de la ruta un interessant patrimoni cultural consistent en construccions tradicionals i mines d'ocre (explotades fins a finals del segle XIX). Com a construcció més rellevant destaquen les ruïnes d'una xicoteta
fortificació costanera en forma de ferradura construïda en
1739 i coneguda com el Castell de la Granadella. Aquesta edificació formava part del sistema litoral defensiu de
les costes valencianes, assetjades des de la conquesta
cristiana per incursions de pirates nord-africans.
Des des Castell s'albira l'illa del Descobridor o Ambolo i
la torre del mateix nom, una altra de les fortificacions
dirigides a la vigilància i defensa costanera. Tant el Castell de la Granadella com la Torre d’Ambolo estan declarats Béns d'Interès Cultural.
Arribarem amb autobús a la urbanització “Cims del Sol”,
per baixar i creuar de seguida el barranc de Martorell.
Ens allunyarem de la zona urbanitzada per endinsar-nos
al parc forestal situat a 10 minuts de camí. Això no obstant, haurem de passant per unes antigues cases de conreu. Al camí de l'Esteperal, girarem a la dreta per arribar
en 30 minuts al mirador de la Lloma Aspra, des d'on
creuarem el barranc de l’Orxella. A l'altre costat del barranc girarem a la dreta i a uns 50 metres prendrem el
camí de l'esquerra el qual ens permetrà gaudir d'unes
magnífiques vistes de la badia de Xàbia, el cap de Sant
Antoni, la Plana i el Montgó, fins a un dipòsit d'aigua que
deixarem a la nostra esquerra per passar, una mica més
endavant, al costat d'una torre de vigilància forestal. Arribarem a un encreuament de camins i prendrem la sendera que ens portarà al mirador de la Granadella, des del
qual tindrem una gran perspectiva del parc forestal. Con-

tinuarem per la senda i encreuament de camins, fins a
iniciar el descens al barranc, el qual seguirem fins que
després d'haver passat el segon pont sota la carretera,
en un replec del barranc, sortirem a aquesta. A 200 m.
arribarem al pàrquing de la cala de la Granadella, on
veurem compensat l'esforç invertit. Després, tornarem al
pàrquing, per continuar per una forta encara que curta
pendent de formigó, que ens portarà a un camí a l'esquerra que de seguida es torna senda. Trobarem un primer
tram de barana de fusta, a la dreta observarem una cavitat coberta de vegetació, és una antiga mina d'ocre.
Avançant veurem un magnifica balconada sobre la cala
des d'on s'albira l’illa del Descobridor i la Torre d’Ambolo.
A continuació baixarem al barranc de la Xapa, passant
per unes fàcils cadenes arribarem a un encreuament on
ens desviarem per visitar les ruïnes d'una antiga fortificació defensiva (segle XVIII), anomenada el Castell de la
Granadella, citada al principi. Tornarem a l'encreuament
per continuar la marxa, anirem a través d'una senda, per
crestes, fins al mirador de Llevant, on tindrem unes fabuloses vistes de la mar, el Penyal d'Ifac i la punta de Moraira. Aquí prendrem un respir i en 20 minuts de pista
ens situarem al punt d'inici.
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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

