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Suera - Mas de
la CampanaOrgues de Benitandús
SUERA

PLANA BAIXA - SERRA D’ESPADÀ
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
17 de maig de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana

800
720

DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 735 m i de baixada 735 m.
DURACIÓ
5/6 hores aproximadament

640
560
480
400
320
Gráfica 7

240
160
80

TERRENY I VEGETACIÓ
Serres i cingles de gresos i calcaries,
carrasques, sureres i pinedes..
COL·LABORADOR
Pilar Ascaso i Rafa Coscollá
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
615 L’Alcora
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.

735 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

3

Desnivell de baixada.

735 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

SUERA - CASTELL DE MAUÇMAS DE LA CAMPANAORGUES DE BENITANDÚS
Suera és un municipi de la Plana Baixa situat a la part septentrional de la Serra d'Espadà, el nostre recorregut és circular al
voltant d'aquesta població.
El seu paisatge, com el de tota la Serra d'Espadà, es caracteritza pels frondosos boscs de sureres i pins, afavorits per la gran
pluviositat de la zona, que reté en gran mida. El roig es present
en tota la serra.
L'origen de la població pareix estar en diversos poblats que
s'agrupaven al voltant del castell de Suera o Mauç i que es van
unir en una única població després de la conquesta.
En la part d’Espadà, a banda de la seua bellesa paisatgística,
abunden rastres de diferents èpoques, principalment la presència musulmana prèvia a la conquesta i el final de la Guerra Civil.
Volem destacar, sens dubte, la bellesa natural dels Orgues de
Benitandús, formacions que reben el seu nom del seu paregut
amb els tubs dels orgues de les esglésies.
El nostre recorregut comença a Suera, des d'on ens dirigim al
Castell de Mauç, sempre en ascens. El castell, d’orige romà,
està present durant gran part del recorregut, fins que ens introduïm en l'atapeït bosc en què s'enclava.
El castell està en ruïnes però encara podem visualitzar la seua
majestuositat.
El nostre següent objectiu es presenta en continu descens, la
font de Castro té gran nombre de dolls (16) i normalment abundant cabal, es troba preparada com a àrea recreativa.
Des d'ací prenem una pista forestal que en suau ascens ens
porta a en una estona al GR-36, que travessa tota la Serra
d'Espadà, aquest camí ho continuem fins a trobar-nos amb el
Mas de la Campana; després continuem encara per la mateixa
pista forestal i el GR fins a arribar al final de la pista, on continuem per una sendera (el GR-36) fins en curt temps arribar a
un tossal on abandonem el GR qu’es dirigeix a l'Alcúdia.
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Des d'aquest punt prenem un sender qu’ene porta fins als Orgues de Benitandús, sense grans desnivells i travessant nombrosos records del passat, forn de calç, restes de trinxeres de la
guerra civil ...
Durant aquesta part del recorregut podem observar el castell de
Mauç que acabem de visitar.
Des dels Orgues començem el descens fins a Suera on acabarem el nostre recorregut.
Mes informació: Muntanyes Valencianes Tom VII. Serra d'Espadà.
Rafael Cebrián

Temps Parcial Temps Acumulat
Suera
00h :00'
00h : 00'
Castell
00h :40'
00h : 40'
Font de Castro
00h :40' (5'
01h: 25'
descans)
Mas Campana 01h : 05' (15 '
02h : 30 '
perduda)
Tossal
00h : 28 '
02h : 58'
Orgues
00h : 10'
03h : 55'
Suera
01h : 20' (15'
05h : 15'
dinar)

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

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

