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Descobrim
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del pinar
torralba del pinar vilamalur
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
13 d’abril de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 859 m i de baixada 986 m.

1100
990
880
770

DURACIÓ
5 hores aproximadament

660
550
440

TERRENY I VEGETACIÓ
Gresos, sureres, carrasques i pinedes.
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Gaibiel 640-I
BIBLIOGRAFIA: GR 36 - SL 103
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. No hi ha fonts en tota la
ruta.

Duració.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

859 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

986 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

13,8

Torralba del Pinar i Vilamalur són dos llogarets
de la comarca de la Plana Baixa situats als peus de
l’esperó més septentrional de la serra d’Espadà que
depassa els mil metres d’altura. El cim del Pinar de
1102 metres i l’alt del Pinar amb 1044 metres separats
pel coll de la Rocha son dos blocs de gresos del
Bundsanstein aixecats durant l’orogènia alpina. La
descomposició del rocam dóna sols àcids sobre els
quals es desenvolupen els característics boscos de
sureres. El nostre caminar primer pel vessant d’ombriu
travessa un bosc de pins i suredes amb un sotabosc de
falagueres i algun grèvol. El camí de baixada pel vessant de solana passa per un bosc més eixut i escleròtic
amb un sotabosc d’estepes.
Eixim de Torralba del Pinar pel carrer de les
Eres en direcció sud, la senda prompte esdevé pista
que passa per la bassa de las Majadillas. Més endavant agafem una senda a l’esquerra que remunta suau
l llargament per sobre de la carretera de Pavias. En el
caire de la serra connectem amb una pista que seguim
a l’esquerra en direcció est, poc després, agafem a la
dreta una senda que munta al cim del Pinar. De dalt
estant tenim a l’abast tota la serra d’Espadà, la vall del
Palància, la Plana i nord enllà entre altre el Penyagolosa...
La baixada en llarga diagonal pel vessant
d’ombria ens deixa en una cruïlla, agafem un ramal a la
dreta que porta al coll de la Rocha. En un nou encreuament seguim un ramal en direcció NE que puja al
Tajar i més planers per una ampla carena apleguem a
l’alt del Pinar, sojorn d’una caseta forestal.
Tornem a la carena i a la vora d’un pouet agafem una rústega senda que costeruda davalla al camí
de Vilamalur a Matet. Sense tocar l’asfalt seguim pel

club de
Muntanya
de l’eliana

vell camí traginer mig perdut que en direcció NE discorre pel marge dret del barranc de Berniches. És una en
llarga baixada amb alguna surera de gran port que ens
deixa en una zona d’esplai situada a la vora de la rambla de Vilamalur. Sols ens resta remuntar la carretera
asfaltada a Vilamalur on acaba la ruta.

Llocs d'interés
Font de Santa Bàrbara.
Amb les seves aigües de gran qualitat, posseïxen una
mineralització molt feble i són molt recomanables per a
dietes pobres en sodi.
Microreserva del Bosque del Tajar.
Important i interessant bosc comunal en el qual s'elaborava carbó en l'antiguitat. Declarada Microreserva de
flora per la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.

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

Serra d’Espadà -El Pinar i l’Alt del Pinar
Torralba del Pinar - Vilamalur

