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SIMA DEL PAÜL
MANZANERA
TEROL

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
31 de maig de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
1400

DESNIVELL
de pujada 450 m i de baixada 450 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres i cingles de gresos i calcaries,
carrasques, savines i pinedes..
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
Medi. Severitat del medi natural.

2

450 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

450 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Duració.

CARTOGRAFIA
614-III Manzanera

Desnivell de pujada.

BIBLIOGRAFIA: GR.231
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. No hi aigua en tota la ruta.

5h

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

MANZANERA - SIMA DEL PAÜL
- LLOGARET DEL PAÜL- MANZANERA
La vall del riu de Manzanera naix de la confluència del riu de Torrijas i del riu Paraiso en el llogaret de Los Cerezos. És una estreta fenedura
oberta de sud a nord a favor de fractures i falles
geològiques on els barrancs tributaris han diferenciat cingles i penyals. Aquesta vall està relacionada amb el diapir Arcos de las Salinas –
Manzanera que esventra la serra de Javalambre,
hi afloren els materials de bigarrats colors del
Triàsic: Muscheskal, Bundsantein i Keuper. L’erosió del riu Manzanera a llaurat una ampla vall
en els materials tous del Keuper, presenta estretes gorges en els gresos i calcaries que trepitjarem en el primer tram de la ruta, dalt de la serra
canvia el paisatge, hi predominen les llomes calcaries.
El més interessant de la ruta rau en la visita a
l’espectacular sina del Padul, pregon forat de
parets abruptes de 20 metres de profunditat i un
perímetre de 70 metres, voltada per una reixa en
la fondària vertical es desenvolupen entre altres
abres alguns exemplars de teixos. També reïx la
visita del llogaret mig abandonat del Padul i el
seu Savinar.
Eixim a caminar en direcció sud resseguint la

club de
Muntanya
de l’eliana

riba esquerra del riu Manzanera sota les cingleres de Sant Cristobal. En el forcall del barranc de
los Cocioles creuen el riu Manzanera a gual i
remuntant un rònec corriol connectarem amb
unes roderes que voltant guanyem un puntal
amb antenes. Seguim més planers al SE al corral de Barruntes i travessant una nava conreada
apleguem al barranc de Tonino. Una senda remunta el barranc i guanya una allargassada nava conreada. Guanyem la capçalera del barranc
i en direcció SE camp a través guanyem la lloma
Quemada. Connectem amb la pista que baixa de
la serra que seguim baixant suau a l’esquerra
NE fins a la sima del Padul.
Després de visitar i voltar la sima seguim camp a
través en direcció nord al llogaret de El Paul que
guaitem des d’alt. L’aldea de El Padul gairebé
deshabitada ofereix ben poc, excepte un paisatge dur i auster de camps llaurats i savines centenàries.
Abandonem aquest llogaret per un vell assagador entre velles savines que ens deixa a la de la
carretera de Manzanera. Una senda a la dreta
baixa costeruda per un barranc, discorre per sota de la carretera, travessa el barranc de Tonino i
a carretera per a baixar definitivament al poble
de Manzanera inici de la ruta.

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

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

