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Descobrim
el pais

el pic chirivilla
MOLINS DE MARINES-EL CHIRIVILLA
serra calderona

CAMP DEL TURIA

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
25 de gener de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i camins.

900
810

DESNIVELL
de pujada 990 m i de baixada 980 m.
DURACIÓ
6,33 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Gresos, pinedes i rouredes

720
630
540
450
360
Gráfica 7

270
180
90

COL·LABORADOR
Amalio i JL Agulló
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
667-IV Marines
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures, protector
solar.

Duració.

6 h 33’

Medi. Severitat del medi natural.

1

Desnivell de pujada.

990 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

980 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

18,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

4

Tipus de recorregut

circular

-

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

MARINES VELL
Pic de l’Àguila o Chirivilla - Gàtova
- Marines
El terme municipal de Marines el Vell s'enclava
al bell cor de la serra Calderona, a la vall d'Olocau. La
seua orografia és prou esquerpa si bé no hi ha altures
importants. Quant a la hidrografia està solcat pels barrancs del Carraixet i la Pedralbilla; hi ha nombroses
fonts, la més popular de les quals és la del Racó (Rincón), amb propietats mineromedicinals. Limita amb els
municipis de Llíria, Olocau, Gàtova i Altura (a la comarca de l'Alt Palància).
El topònim deriva del llatí marna "terra calcària
i argilosa"; els àrabs la convertiren en Marinas i així
apareix en el Llibre de Repartiment de 1238. No hi ha
moltes troballes arqueològiques però sí constància que
els romans explotaren les seues pedreres com ho testimonia el Molar, on hi ha restes d'una d'elles.
Eixim de Marines el Vell per la senda que naix
a les seues esquenes en direcció nord-est amb gir al
sud-oest, per la que avançarem uns 2 Km fins a trobarnos amb el camí del mas de l'Olla, on girarem a l'esquerra pel camí que es dirigeix al Gorgó.

1,5 km de l'inici d'aquesta senda.
Des d'aquest molí, la nova comesa és abastir
el pic de l'Àguila, el qual ja visitàrem en la nocturna de
final de curs. Ho aconseguirem després de recórrer uns
2,3 Km, primer en descens i després en pronunciat
ascens, passant pel costat de la Voltorera (Buitrera).
El cim del pic de l'Àguila és un magnífic mirador des del qual, en dies clars, es pot gaudir d'unes
vistes privilegiades.
Des del pic de l'Àguila o Chirivilla, seguint el
traçat del Gr 10, ens espera un fort descens fins a la
població de Gátova. Ara portarem recorreguts 11 km.
Sortejarem Gátova per l'est en direcció sud i
creuarem la carretera i el Barranc del Carraixet per a
dirigir-nos, per la pista forestal, cap a les antenes repetidores que apareixen al sud-oest.
Des de les antenes, que es queden a la nostra
dreta, i seguint el camí, sempre en direcció sud-oest
sud, arribarem al barranc de Rama. Un poc abans d'arribar al punt anterior, la pista es converteix en senda
en direcció sud-est fins arribar al camí de Rama.
Caminarem rodejant un monticle fins encarar
la direcció sud, on els nostres passos ens portaran a la
font del Racó, al barranc del Carraixet, a la ruïnes del
safareig i finalment a Marines el Vell, principi i final de
la nostra ruta.

Recorrem uns 300 m. i prendrem una senda a
la dreta que transcorre en paral·lel al barranc de Sacañé i, en ascens, recorrerem uns altres 2 km. fins arribar
al primer molí ubicat al camí de Tristany.
Seguirem aquest camí durant uns 300 m. i
l'abandonem per una senda que surt a l'esquerra en
direcció al molí de Catxumbet (Cachumbito), ubicat a
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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

