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El piló de la creu
Les Useres (L’Alcalatén)
……………………………
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
24 d’abril de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 450 m i de baixada 450 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres calcaries, carrasques i pinedes.
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
593-II Atzeneta del Maestrat; 616-I
Vilafamés.
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BIBLIOGRAFIA: PR.316.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Duració.

4,30 h

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.

2

Distància horizontal.

13 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Les Useres és un menut poble de la comarca de l’Alcalatén situat als peus de la serra
de la Creu a les portes de la comarca de l’Alt
Maestrat. És nombrada la secular rogativa que
tots els anys, l’últim divendres d’abril en processó silent de penitència, puja a Sant Joan de
Penyagolosa en compliment d’un vot del poble.
El Piló de la Creu en la ratlla del terme
d’Atzeneta és una talaia des la qual s’hi beneïen
les terres del terme de les Useres, de d’alt estant guaitarem les valls de la rambla Carbonera,
del riu Montlleó, Atzeneta del Maestrat, Sant Miquel de les Torreselles i el cim de la Penyagolosa. Tota la serra cremà en un incendi l’any 1994,
ara lentament es recuperen les pinedes i brostes
les carrasques. Caminarem per un paisatge humanitzat de bancals i masos ara la majoria
abandonats i en runes.
Eixirem de les Useres pel camí de la
Font de la Presola, una ràpida baixada ens portarà a la rambla Molinera i a la font que hi raja a
la vora de l’eixuta rambla. Seguim una estona
per la carretera d’Atzeneta per agafar una senda
que munta al mas de Palanca. Seguirem al NW i
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en travessar una pista seguirem la senda que
remunta el marge dret del barranc de Palanca.
La ruta aplega a la eixuta font del Maestre i en
llaçades remunta el vessant fins a les runes del
mas de Bondia. Ara més planers seguim al nord
fins a connectar a la pista del Collado. Girem a
l’esquerra i de seguida apleguem a una ampla
collada, a la dreta naix la senda que puja al Piló
de la Creu. El piló és una senzilla construcció de
pedra emblanquinada que sustenta una creu de
ferro.
Baixem per la mateixa senda i seguim la
pista a la dreta baixant, s’hi travessa la capçalera del barranc del Garxet i remuntem al coll entre
els masos de les Arteses. Seguim la ruta baixant
la pista al mas de Parranda, en la cruïlla agafem
la branca de l’esquerra i en el següent encreuament a la dreta en direcció al mas del Gat.
Abans hem d’agafar una senda que baixa, travessa el barranc de la Sabatera, i remunta el
vessant fins a connectar amb una pista que seguim a l’esquerra. La ruta connecta amb el camí
dels peregrins i seguint-lo apleguem a les Useres, resta travessar el casat per acabar 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

CLUB MUNTANYA L’ELIANA COMPTA EN UNA AJUDA CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER ACTIVITATS DE LA PROMOCIÓ DE L’US DEL VALENCIÀ PER ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA

EL PILÓ DE LA CREU
Les Useres: terra de peregrins

