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NAIXEMENT DEL
RIU PALÀNCIA
BEGÍS - EL TORO
ALT PALÀNCIA
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
21 de juny de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
1100

DESNIVELL
de pujada 550 m i de baixada 550 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres i cingles de gresos i calcaries,
carrasques i pinedes amb vegetació de ribera.
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COL·LABORADOR
Jesús Manuel Huerta
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
Duració.

CARTOGRAFIA
639 Xèrica
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. Sandalies d’aigua iroba de
bany.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

550 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

550 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

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

-

NAIXEMENT DEL RIU
PALÀNCIA
El Palància naix a l'estret del “Collao de Cascajar” (Serra del Toro), al terme municipal del Toro
(Alt Palància). L'orografia d'aquest tram és molt
agrest, amb fortes pendents, pel que el riu i els
seus afluents de capçalera discorren molt encaixonats. Són nombroses de fonts i barrancs
que li aporten un cabal continu.
L'alt valor ecològic de la capçalera del Palància i
les seues aigües d'alta qualitat li han valgut el
reconeixement de la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer que inclou aquest paratge en el seu
inventari de "Riberes, marges i altres espais hídrics d'interés" des de 1988, considernat-lo un
espai a protegir per les autoritats competents.
El curs alt del Palància té unes aigües de molta
qualitat, com ho demostra els diversos cots de
pesca i la planta embotelladora d'aigües minerals al paratge de los Cloticos (Bejís). A partir
d'ací els vessaments urbans, d'almàsseres,
granjes porcines i diverses fàbriques dels voltants fan perdre aquesta puresa a l'aigua.
El tram entre Bejís i Xèrica és una zona de terrenys molt permeables, pel que el 1968 es van
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dur a terme les obres de canalització del riu per
tal d'assegurar les aportacions a l'embassament
del Regajo, aigües avall. Els marges del riu serveixen per al cultiu de petites hortes irrigades
(fruites i cítrics) pel canal Teresa-Viver, aprofitant
les terrasses constituïdes per materials del quaternari.
La vall del Palància s'obri a partir de Xèrica,
adoptant la definitiva orientació cap al sud-est, i
ben prompte el riu es topa amb l'embassament
del Regajo, primera obra de regulació important
al riu. A continuació, les surgències connecten el
riu amb els acuifers d'Estivella, Sogorb-Soneixa,
Algar-Quart i el Salt del Cavall, i el riu és alimentat. Als peus de la presa del Regajo es cultiva
una ampla horta de 1.900 Ha de regadiu.
Bonica ruta de senderisme que partint de la Font
dels Cloticos ens portarà pel Molinar fins a les
Capotes, i seguint la sendera del Mas fins al Mirador.
Des d'aquí descendirem al naixement del Riu
Palancia i travessarem el tossal de l'estret de
Cascajar.
Caminarem per la rambla seca de baixada fins a
l'encreuament amb el barranc del Resiner pel
que pujarem a banyar-nos i dinar, després per la
pista fins a la Font dels Cloticos, fi del trajecte.

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

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

