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ALT MILLARS
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
23 de novembre de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT ***
Sendes, camins i cingles.
DESNIVELL
de pujada 909 m i de baixada 814 m.
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TERRENY I VEGETACIÓ
cingles, barrancs, carrasques i pins
COL·LABORADOR
Pilar Ascaso
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
28-24 Montanejos, 614 Manzanera
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures, protector
solar. No trobarem cap font en tota la ruta.

Duració.

6h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

909 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

814 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

13 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

4

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

El Morrón de Campos i el
Barranc de la Maimona
Un espectacle per als sentits
Montanejos es troba a la comarca de l'Alt Millars. Enclavat entre
les muntanyes de la serra de Los Tajos, i a la vora del riu Millars.
Ací trobem els coneguts estrets que formen el riu Millars i el barranc de la Maimona, des dels quals prodrem gaudir de vistoses
panoràmiques i on s'han obert múltiples vies d'escalada. Un tercer
riu, el Montant envolta al poble des del sud en paral·lel a la carretera CV-195.
Als estrets del riu Millars, trobem piscines naturals que nodreixen
les seues aigües de les fonts dels Banys, de la Tancada, Zorrica,
etc. Entre els seus paisatges mes destacats, volem assenyalar
l'embassament d'Arenós, el Morrón de Campos, el Castell, els Tres
Pinets, i la Cova Negra.
“Els Estrets” situats entre la població de Montanejos i l'embassament d'Arenós, configurem un dels trams més bells del riu Millars, on aquest s'encaixa en un congost d'uns 25 m d'ample i
parets pràcticament verticals de quasi 100 m d'alçària, les quals
presenten intenses coloracions rogenques.
La nostra ruta comença i acaba a Montanejos. Seguirem la senda de la Bojera, que discorre per la part alta del barranc de la Maimona i ens permet gaudir, a vista d'ocell, de les impressionants
parets del barranc.

La Maimona és un
barranc de cabal molt
variable en funció de la
pluviositat. Zona molt
visitada per escaladors
per l'atractiu de les
seues parets verticals.
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LA NOSTRA RUTA:
Combinarem el SL-CV 105 amb l’ascensió al Morrón de Campos, que es una dels dos senders marcats amb senyalització vertical. En la part final del recorregut coincidírem amb el PR-CV 126 i
el GR 36 – Trans-espadà. que va desde Montanejos a Rubielos de
Mora.
Eixirem de Montanejos per la CV-20 en direcció a la la Pobla
d'Arenós, als 5 minuts, prendrem una senda a l'esquerra marcada
amb una senyal vertical, que indica SL-CV 105 i les marcades per
l'Ajuntament amb la indicació als Castillejos, la Cova Negra i la
senda dels Estrets.
Caminarem durant uns pocs minuts i trobarem un altre senyal
que indica a l'esquerra als Castillejos i a la dreta a la Bojera-Morrón-Estrets.
Continuarem per el SL el qual, planejant i en paral·lel a la CV-10,
ens acosta al desviament a la Cova Negra, a la que ens aproparem
per a visitar-la. Es tracta d'una cova de molt àmplies dimensions,
l'accés té lloc a través d'una gran boca de 26x10 m després de la
qual hi ha una enorme cavitat amb una superfície de 2.300 m² i un
volum de 40.000 m3, que fan d'aquesta una de les majors sales de
tot el País Valencià..
Reprendrem la senda, a la recerca del coll. En aquest punt
trobarem el senyal de les desviacions al Mirador del Morrón, al
sender dels Estrets i la continuació de la senda de la Bojera (SLCV
105). Començarem l’ascenció al cim del Morrón de Campos, per
les seues vistes a l'embassament d'Arenós, al Penyagolosa i més
enllà; i per la divertida pujada amb alguna fàcil grimpada (hi ha un
parell de passamans per a ajudar-nos en els passos més verticals).
Aquest camí el farem d'anada i tornada.
Una vegada assolit el cim, baixarem de nou al tossal i des d'aquí
arribarem, en poc més de mitja hora, al llit del barranc de la Maimona, el creuarem i continuarem per l'altra vessant. Des del llit del
barranc caminarem una altra mitja hora per una magnifica senda
per a eixir a una pista forestal i trobar-nos amb el PR-CV 126, camí
que abandonarem per l'esquerra en un revolt de 90º per a incorporar-nos al GR-36.
Ara el recorregut fins a Montanejos transcorre per una espectacular senda aèria sempre per damunt del barranc de la Maimona,
bonica panoràmica que ens durà al nostre punt final.

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

