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Descobrim
el pais

etapa 47 del gr-7
“pocico valentin - venta gaeta”

IATOVA - CORTES

PLANA UTIEL REQUENA

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

1100
990
880

DESNIVELL
de pujada 987 m i de baixada 919 m.
DURACIÓ
6 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Roca calcària i algeps. Pi blanc, pi negre,
carrasca, avets i bosc de ribera, llentiscle,
pebrella, estepa, etc.

770
660
550
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COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
Duració.

DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Requena 720-Jalance 745
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

5

6

7

6h

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 17,5

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

987 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

919 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

17 km

Esforç. Quantitat d’esforç.
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Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

EL GR-7 EN LA RUTA 400 DEL CLUB
POCICO VALENTIN - VENTA GAETA
Aquest diumenge dia 22 de febrer, celebrem un esdeveniment molt especial, la ruta número 400 de les datades amb
fitxa al Club de Muntanya de l'Eliana.
Són molts i diversos els recorreguts que hem dut a terme a
les muntanyes del nostre xicotet país.
Hem volgut enllaçar aquest moment, tan significatiu per a
nosaltres, amb un recorregut també especial, una etapa del
GR 7, en concret l'etapa número 47 d'aquest sender que
sens dubte és la més important, no sols per la seua longitud,
sinó per la seua connexió amb les sendes europees i per ser
la primera senda de gran recorregut marcada.
El GR 7 transcorre per l'est i el sud-est de la península Ibèrica, des d'Andorra fins a l'estret de Gibraltar. Com a sender
de gran recorregut està balisat amb senyals roigs i blancs.
Es tracta del primer sender d'aquest tipus que es va senyalitzar a l'Estat espanyol (es va iniciar el 1974). Té un recorregut que discorre paral·lel a la línia de costa del Mediterrani,
però allunyat de vora mar. Forma part del sender europeu
E-4 (Tarifa-Esparta); després de creuar França i Andorra (en
ambdós països també té la referència de GR 7), entra a
Catalunya per la Farga de Moles, creua el Principat i continua pel País Valencià, Múrcia i Andalusia fins a arribar al cap
de Tarifa, a prop d'Algesires on finalitza el recorregut. És
previst que un dia es trobe amb el GR 92 en eixe punt.
País Valencià
Fredes - Vallibona - Morella - Ares del Maestrat - Benassal Culla – Vistabella del Maestrat - S. Joan Penyagolosa
(creuament GR 33) - Villahermosa del Río – San Vicente de
Piedrahita - Montanejos (creuament GR 36) - Montán - Bejís
– Arteas de Abajo - Arteas de Arriba - creuament GR 10 -

Andilla - Xelva – Los Visos - Ref. Las Lomas - Villar de Olmos - El Rebollar - Campament Tabarla - Cortes de Pallás Cdo. del Caroig - Cases de Benalí - Venta Boquilla – Vallada
- Refugi del Montcabrer - Alcoi - Castalla - Elda - Encebras el Pinós – Torre del Rico (Múrcia)
L'etapa 47 del GR 7 comença els seus passos en el Pocico
Valentín, des d'on ascendeix un poc per a arribar a les Cases de Tabarla. Ací, la baixada es pronuncia en direcció al
campament de Tabarla, on arribarem després de creuar el
riu Magre per un pont de fusta.
En arribar al campament, la senda inicia un tram de dur ascens que, en convertir-se el camí en pista, se suavitza mentre s'albiren traços de mar i pobles de costa. Amb tranquil·litat arribarem al tossal dels Carros, zona intermèdia del recorregut i on ja s'albira la serra Martés. Davant de nosaltres les
antenes del Noño i a l'esquerra el vèrtex geodèsic que culmina la serra.
Descendirem fins a les ruïnes de les Cases de Nicanor, per a
començar una nova pujada fins al coll del Rodeno.
Passarem pel pic Martés i el pic dels Alls, però abans pujarem al Noño per la seua vessant nord, fins a començar a
crestejar per la serra. Ens donarà temps a fer unes fotos des
del cim (1.085m) abans de mampendre la baixada.
Començarem el decidit descens cap a l'anhelada cervesa,
és a dir cap a Venta Gaeta, última aturada d'aquesta etapa
47 del GR 7 a la qual arribarem després d'un tram d'abundant vegetació, seguint el curs de la canyada de Pepín.

Revisió i correcció del text Lluis Ferrer i Crespo

club de
Muntanya
de l’eliana

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

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

