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Descobrim
el pais

EL tabalet i el
pic de la creu
FAURA
LA VALL DE SEGÓ
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
4 de maig de 2014
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes.

400
360

DESNIVELL
de pujada 832 m i de baixada 834 m.

320
280
240

DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Cingles, llomes i barrancs. En diverses
punts de la vall es nota una bretxa calcària
composta per fragments de diferents colors.
Llentiscle, bruc, romaní, bufalaga, fenoll,
artijol, etc.
COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Sagunt 668
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

200
160
120
80
40
0
0

1

2

3

Duració.

4

5

6

5h

7

8

9

10

11

12

13

14

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

832 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

834 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

14,6 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

14,6

La Vall de Segó una finestra a la mar.
Aquesta, és una repetició més o menys aproximada de
la ruta 325, la qual van fer el 5 de febrer del 2012. La
seua proximitat i les possibilitats de variació de la ruta,
ens estimulàrem per a incloure-la i completar la present
programació.

La Vall de Segó és un indret menudet de tan sols 21

km² que es troba entre les muntanyes d'Almenara al
nord i el Pic dels Corbs al sud. Les fèrtils terres de la
Vall es tanquen pel ponent, a la part del contrafort meridional i extrem de la Serra d'Espadá, formant una
espècie d'arc obert al mar Mediterrani.
La nostra ruta comença, com la vegada anterior, en el
parc de la Rodana situat al sud-oest de la població de
Faura. Anirem cap al cementeri, i just a esquenes d'aquest, comencem l'ascens per una sendera senyalitzada com a PR, la qual en distintes llaçades ens remuntará al cim de la Rodana. Aquí ens trobarem una pista
asfaltada que prendrem a l'esquerra i que immediatament abandonarem per l'esquerra per un sender que
en sentit descendent ens porta a l’aljub de la Pedrera.
Just davant d’aquest abandonarem els senyals del SL,
per tal de prendre a la dreta la senyalització del PR.
Seguirem sempre en direcció sud fins a eixir del límit
de la muntanya, amb una gran esplanada de tarongers.
Passarem per darrere d'una gran bassa i des d'aquesta
començarem a remuntar, direcció sud-oest, fins a la
Penya dels Corbs. Açi aprofitarem l’immillorable mirador que se’ns ofereix a la planura de litoral. Veurem la
mar i el fabulós castell de Sagunt al sud i els pics de la
serra Calderona.
Retrocedirem lleugerament sobre les nostres passes
per a baixar de la Penya i mampendrem, en direcció
nord-oest, el ascens a l'Alt de Romeu.

En l'Alt de Romeu ens trobarem un pal senyalitzador
del PR que en recte ens assenyala al pic de la Creu.
Pot ser que seguim aquesta senda o que prenem el
camí a l'esquerra per a, un poc més endavant, deixar-lo
per una senda a la dreta, la qual en descens, en algun
tram empinat, i en direcció oest, ens acostarà a una
pista forestal que prendrem a la dreta (6,4 Km. ). Per
aquesta pista caminarem aproximadament 1,5 km només la deixarem un moment per tal de passar per l'aljub del Corretger, mes avant l'abandonerem el camí per
a fer una drecera en ascens fins al Portell.
Ara començarem un bonic ascens rodejats de brucs i
romers, en un bosc de pins, per a acostar-nos el magnífic mirador del Tabalet, amb les seues enormes lloses
de gresos rojos, col·locades magistralment per la naturalesa. Les vistes són impressionants amb la Vall de
Segó als nostres peus, els aiguamolls de la marjal del
Moro, i la mirada infinita cap al mar, ens desvelen un
quadre ple de llum i color. (8,6 Km.).
Tornarem sobre les nostres passes i just on es divideix
el SL i el PR prenem el segon a la dreta en direcció al
pic de la Creu. Una vegada al pic, començarem el descens en direcció oest i als 500 m abandonem el PR a la
dreta per una empremta que ens conduirà, en direcció
est, a una línia d’alta tensió. A la mateixa torre girarem
a la dreta i arribarem a una senda que descasa sobre
una canalització, la qual, a mitja vessant i en algun
tram un tant aèria, va donant la volta al massís rocós
de la Creu, en sentit de les agulles d’un rellotge, fins a
trobar de nou els senyals del SL en un barranc, pel
qual baixarem fins a l'Escola del Tabalet (12,5 Km.).
Des d'aquí per un camí entre tarongers ens acostarem
a l'ermita del Bon Succés a Benifairó dels Valls i ja només queda acostar-nos al començament de la nostra
ruta.
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Plaça Miguel Comes, sn.
46183 L’Eliana
CIF G96249586

