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383
Descobrim
el pais

el pi vicent-el
caldero

POBLA DE SANT MIQUEL
EL RACÓ D’ADEMÚS
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
25 de maig de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT ***
Sendes i camins

1900
1710
1520

DESNIVELL
de pujada 910 m i de baixada 910 m.
DURACIÓ
6/7 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Barrancs, carrasques i pins.

1330
1140
950
760
570
380
190
0

COL·LABORADOR
Daniel Cabo
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
612 Ademús
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

910 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

910 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

19,8 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

19,8

El pic Calderó i el pi Vicent.
La ruta ix de la Pobla de Sant Miquel, situada en
la part oriental del Racó d'Ademuz, on es troba el
pic Calderó el qual amb els seus 1.836 m. es el
més elevat de la Comunitat Valenciana. Molt a
prop d'aquest, es troba el pic Gavilán amb 1.747m.
Durant tota la ruta podrem contemplar savines
centenàries i inclús mil·lenàries, anomenades “les
Blanques”, s'estima que tenen una edat de 1200 a
1500 anys i pertanyen a l'espècie de savines albes.
Començarem a caminar des del poble cap a l'ermita de la Puríssima que es troba a l'entrada del nucli urbà. En lleuger ascens i seguint els senyals del
PR, ens trobem, als 5 minuts, amb una alzina de
prop de 410 anys d'edat al costat de la font dels
Horts. A pocs metres hi ha un llavador en estat
ruïnós.
Seguint les marques del PR i per una canonada
d'aigua, avançarem per una senda que discorre al
costat del barranc del Chorro i més avant trobem
la font del Jarandal. Poc després deixarem la senda i per una pista forestal, a la nostra esquerra,
passarem a prop d'un depòsit d'aigua prefabricat,
caminarem pel desviament al mirador. Avançarem
fins a trobar, a la nostra esquerra el desviament
que ens portarà davant “les Blanques”, on podrem
contemplar aquestes savines mil·lenàries. A pocs
metres hi ha una font on podem fer provisió d'aigua i refrescar-nos un poc -en la mateixa font hi ha
un abeurador-, després d'avançar uns metres i per

senda, en 5 minuts arribarem a una pista, cal desviar-se a l'esquerra, i una altra vegada a l'esquerra. Als pocs metres continuarem per la dreta i pel
barranc. Baixarem fins al llit on ens desviem novament a l'esquerra. Als 100 metres farem un altre
gir a l'esquerra i per una pista forestal, la qual i
segons anem avançant es convertix en senda,
passarem a prop d'un altre abeurador i a continuació veurem el refugi Collado del Buey, el qual es
troba en el Coll que duu el seu mateix nom.
Fins al pic Calderó queden aproximadament 30
minuts de pujada, sense camí marcat però de fàcil
accés. Una vegada dalt continuarem cap a l'oest
sense un camí visible “muntanya a través” i després de visitar el pi Vicent i el Pic Gavilán, arribarem a la pista per la qual baixarem 25 minuts més,
fins a trobar un encreuament de pistes on girarem
a la nostra esquerra, encara que en un indicador
diu el contrari, aquesta pista ens baixarà a la font
Canaleja. En poc menys de 60 minuts, de nou un
altre desviament a l'esquerra el qual, sense deixarlo, ens conduirà a la la Pobla de Sant Miquel, pel
costat oposat al què vam començar, on donarem
per acabada la nostra ruta.
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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

