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Descobrim
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“EL PEÑARROYA”
ALCALA DE LA SELVA
……………………………
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
12 de juny de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes, pistes i terreny abrupte
DESNIVELL
de pujada 675 m i de baixada 686 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres calcaries, boscos i prats
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
568-III Alcalá de la Seva - 568-IV
Valdelinares
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Gráfica 7
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BIBLIOGRAFIA: GR 8
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Duració.

5-6 h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

675 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

686 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

16 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

18

Alcala de la Selva - Virgen de la Vega
Una altra vegada anem a la Virgen de la Vega,
fugint del calor, la ruta d’avui puja al cim del Peñarroya pel vessant de migjorn i tancarem el
cercle pel GR.8 una part de l’etapa entre Valdelinares i Alcalá de la Selva.
La serra de Gúdar és un imponent massís calcari de formes arrodonides que pertany al sistema
ibèric on naixen el riu Millars i el riu Alfambra
afluent del riu Túria. El cim del Peñarroya de
2019 metres d’altura és la màxima cota la serra,
en els vessants de Valdelinares mirant a tramuntana hi ha una menuda estació d’esquí.
Partim d’Alcalá Seguim les petjades del GR,8
fins una collada sobre el mas de la Cañada.
Abandonem el sender per agafar a l’esquerra un
ample assagador en direcció NW i en passar un
corral un altre assagador entre murs que remunta costerut. La ruta deixa el mas de Prats a l’esquerra i costerut guanya els bancals del mas del
Corralejo. A partir d’aquest mas seguim un camí
que en llarga diagonal NE que remunta el vessant de la Solana, un grauet permet salvar el
cingle abastant les runes de la majada de la Solana.
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Connectem amb una pista que bandegem i seguim camp a través pel pinar remuntar pel caire
dels cingles guaitant la vall de la Virgen de la
Vega. Davant una nova pista amb revolt a l’esquerra seguim camp a traves fins a guanyar el
cingle superior, entre el boscam guaitem el vèrtex del Peñarroya. Travessem una nova pista i
en direcció nord remuntem la darrera costera per
a connectar amb una pista en la plataforma cimal. Poc després guanyem el vèrtex de la Peñarroya situat a la vora del cingle de llevant.
La ruta segueix baixant pel bosc camp a través
NE al coll de la Imagem, a partir del qual agafem
una pista a la dreta, SW que enllaça amb el
GR.8. En la cruïlla a l’esquerra hi trobem l’ombrívola font de la Chupidilla
Ara la ruta sempre de baixada segueix una pista
que passa pels masos de los Monegros, en el
Monegro Bajo, abandonem el ramal principal i
seguim al SW al mas de Tarin. Una senda baixa i
entre camps passa pel mas de la Solana i
guanya el collet de la Canyada. Abandonem el
GR.8 i per una pista seguim a la dreta SE, travessem la carretera de Valdelinares i per la masia del Camino Real apleguem a l’ermita de la
Virgen de la Vega. Punt i final 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

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 Peñarroya

