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LA RAMBLA
ARGONGEÑA
TERESA DE COFRENTES
VALL D’AIORA-COFRENTS
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
10 de Maig de 2015
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes, camins i llits de barrancs

800
720

DESNIVELL
de pujada 450 m i de baixada 450 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Roca calcària i algeps. Pi blanc, pi negre,
carrasca, avets i bosc de ribera, llentiscle,
pebrella, estepa, etc.
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COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Jalance 745 - Ayora 768
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Duració.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

450 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

450 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

14,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

LA RAMBLA ARGONGEÑA
La ruta que anem a fer hui també ve descrita en el
llibre “RAMBLAS, BARRANCOS Y CAÑONES” d'Esteban Cuéllar, i és una més del monogràfic que a poc
a poc anirem intercalant en la programació del Club.
Teresa de Cofrents ocupa una estreta franja
per on corre el riu Reconque, el qual, en les proximitats de Teresa, rep al riu de Zarra per a formar entre
ambdós el riu Cautabán, afluent del Xúquer. Tot el
terme està ocupat pel massís cretaci del Caroig, en
una successió de moles i barrancs que configuren un
paisatge molt imbricat. Destaquen les altures del pic
del Caroig, l'alt de Tona, el pi Alt i la Pedriza. Altres
accidents hidrogràfics són els barrancs de l'Argonguenya i de l'Avenc (la Sima) i la rambla de Murell.
Les Trencades (las Quebradas) del Caroig,
són un conjunt de fractures obertes en conglomerats
terciaris d'aquesta serra, disposats generalment en
sentit nord-sud i compostes per dos trams units entre
si. Tenen una amplària d'entre 5 i 10 m. i una profunditat desigual, amb punts on superen els 30 metres.
És un paisatge salvatge i espectacular de parets
verticals, avencs i blocs caòtics despresos de les
parets.
La nostra ruta comença en la zona recreativa del Naixement, a uns 4 Km. de Teresa de Cofrents, seguint un estret camí asfaltat amb diverses
bifurcacions.
Comencem a caminar en direcció sud-oest,
evitant el primer tram del barranc, ja que uns enormes blocs de pedres despreses dificulten el pas, per
la qual cosa prenem la paret de la dreta en la qual

una senda sobre una canalització ens facilita aquest
primer pas.
Durant el primer quilòmetre del recorregut el
pas és lent i cerca el millor lloc per a passar, sense
gran dificultat i alguna vegada per davall d'algun bloc
de pedra i xicotetes enfilades. A partir d'aquest punt,
el barranc s'obri a l'abric de les seues cada vegada
més elevades parets; i creuant de tant en tant el llit
d'aigües cristal·lines del riu, arribarem a les ruïnes
d'una antiga serradora (portem recorreguts uns 3,5
Km).
Ací tornem a creuar el riu per unes pedres
mig amagades per la vegetació, a la dreta del gual i
seguim el seu llit per la dreta per a tornar-lo a creuar
als 150 m. buscant una senda que, en ascens per la
paret de l'esquerra, ens permet veure la profunditat
de la rambla i la seua longitud. Arribarem a les cotes
mes altes, després de recórrer 2 km. En aquest punt,
el camí es creua amb un altre barranc i desviant-nos
a la dreta ens dirigirem a la casa de l'Oliverar des
d'on descendirem de nou al barranc per a tornar a
caminar pel seu llit durant un quilòmetre i mig, endinsar-nos en els seus estrets.
Tornarem a la casa de l'Oliverar (portem recorreguts 8,7 km) i des del barranc que vam creuar
abans, començarem l'ascens en direcció oest, per a
dirigir-nos al camí de les Trencades. En el Km 12,2
de la nostra jornada, prendrem una senda en descens a l'esquerra, en la qual trobarem un mirador
amb unes vistes precioses, per a a continuació
baixar al nostre punt de partida, l'àrea recreativa del
Naixement.
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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

