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Descobrim
el paIs

La cova
d’Anacleto
TALES (Serra d’Espadà)
……………………………
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
8 de maig de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT ***
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 650 m i de baixada 650 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
barrancs, moles calcaries i gresos,
boscs d’alzines i pins, bruc, estepa,
romaní,etc.
COL·LABORADOR
Daniel Cabo
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
640-II Onda- 640-IV Artana.
BIBLIOGRAFIA: Parc natural de la Serra
d’Espadà.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar, llanterna.

Duració.

5 h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

650 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

650 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

13 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

18

Aquesta ruta circular transcorre per complet per la
serra d'Espadà, de nord-est/sud-est, en la que disfrutarem d'unes extraordinàries panoràmiques. En eixir
de Tales, el nostre primer objectiu és el turó de l'Espino (669 m), el qual és la muntanya més alta del
terme municipal de Tales, a pesar de no ser tan coneguda com el Montí (611 m). La cova d'Anacleto,
que està molt amagada, va servir de refugi a la població durant la passada Guerra Civil.
Tindrem l'oportunitat de contemplar un bosc fabulós
amb una massa forestal que fa les delícies de les
persones senderistes i amants de la naturalesa, amb
bells paisatges que s'estenen al davant nostre i que
ens permetran comprendre la grandesa biològica de
la serra d'Espadà.
Ruta molt recomanable per la seua bellesa paisatgística i interpretació de l'entorn natural que l'envolta.
El 19 de gener de 2014, el nostre Jordi ens va guiar
en una ruta circular. Aquell itinerari eixia de Tales,
pujava al Montí, al coll de Benitandús i a la Penya
Negra, ruta amb la qual coincidirem avui en a penes
1 km.
Les principals muntanyes de Tales són:

És una cavitat subterrània excavada en roca
calcària, la boca de la qual aguaita completament a
l'est. La progressió de l'avenc cap al seu interior s'efectua en tot moment cap a l'oest, en un prolongat
descens.
Les dimensions de la boca son de 3'80 metres d'altura per 3'60 metres d'amplària. Dóna pas a una galeria inicial d'entrada de 16 metres de longitud per una
amplària màxima de 4'40 metres i uns sostres inicials
d'un poc més de 5 metres d'altura.
A continuació, la galeria és prolonga en un pronunciat descens a través d'un tram amb les pedres molt
soltes, i parets entre els 1'10 metres i els 1'50 metres
de separació, havent de desenfilar una corda vertical
de -2'60 metres quan portem 7'50 metres des de la
capçalera del con de dejecció, i continuant la galeria
cap avall, fins a una cota de màxima profunditat de la
cova de -26'50 metres.
No cal material auxiliar de descens per a la seua
completa exploració.
Cal agafar llum: llanterna o frontal.

- l'Espino ……….......………… 664 m.
- el Montí ………………………… 611 m.
- la Penya Negra …….……...
527 m.
- el Xautena ………….………… 502 m.
- el Tossal …………………………468 m.
- l'Isidor ………………………….. 451 m.
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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

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

LA COVA D'ANACLETO

L’ESPINO I LA COVA
D’ANACLETO

