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club de
Muntanya
l’eliana

Descobrim
el paIs

Llum de lluna a les
Rodanes de Vilamarxant amb sopar en l’Alberg.
Vilamarxant
……………………………

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
18 de juny de 2016
TRANSPORT
Cotxes

HORA D’EIXIDA
19:30 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT */**
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 380 m i de baixada 380 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
Llomes calcaries, pinedes, llentiscles
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COL·LABORADOR
Manolo i Pepa
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
695-Lliria 721-Xest.
Duració.

BIBLIOGRAFIA: Parc natural municipal
de les Rodanes- Parc natural del Túria
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, frontal o
llanterna.

3 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

380 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

380 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

8 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Eixirem del Mercat a les 19,30 direcció a Riba-roja,
cap Vilamarxant, açi agafarem direcció Madrid per la
CV.50.
La nostra intenció és pujar a la Rodana Gran, una vegada deixem el Polígon, per la via de servei.
Deixarem els cotxes a l'inici del sender PRV-175, senda còmoda que va ascendint fins abastar el pic de la
Rodana Gran, abans passarem per les conegudes
trinxeres.
El descens el realitzarem per la pista que ascendeix
des de la Urbanització Monte-Horquera, fins a l'encreuament on hi ha una cadena per a impedir que els
cotxes puguen arribar fins a la cima. En aquest punt
agafarem una senda, el PRV-283, que va per la LLoma
del LLentiscle direcció al Cavallóns i passarem per
diverses i profundes coves que estan assenyalades
amb tanques de precaució. Continuarem en baixada
per aquest sender fins al punt on pren dues direccions,
una cap als Cavallons i l'altra cap a la Bassa Barreta,
direcció que seguirem, fins arribar a l'Alberg “Les Rodanes”, punt on finalitza la primera part del recorregut
i on gaudirem d'un sopar a la llum dels estels.

Les Rodanes son unes muntanyes de litoral amb 600
Ha. inclòsa en el parc Natural del Túria, en la part SW
els meandres del Túria constitueixen el limite meridional de la comarca.
Aquestes muntanyes, posseeixen una massa forestal
amb frondosos boscs de pi blanc, alborcers i llentiscles.
Hi ha 3 microreserves de flora en l'Alt de La Rodana
Gran, el Massis i el Raco de Zamora.
Hi han assenyalats les sendes de xicotet recorregut el
PR-175 , la senda de la Vall i els Tossals del Túria
Les Rodanes són una sèrie de turons cretàcics que
s'eleven al bell mig del pla de Quart, al terme municipal
de Vilamarxant(Camp de Túria, País Valencià). Aplega
a la seua màxima altura al cim de la Rodana Gran,
amb 345 m.
Les Rodanes han estat protegides amb la figura
de Paratge Natural Municipal per acord de la Generalitat Valenciana el 8 de febrer de 2002.
Inclou, a més, un elevat valor de posició en constituir
la massa vegetal millor conservada en l'entorn metropolità de València, raó per la qual ha sigut inclosa en
el Parc Natural del Túria.

La tornada la realitzarem per una senda que va paral·lela a la pista fins que agafem el desviament cap a
la Rodana Gran, a la que ascendirem seguint el tallafocs; finalment una vegada a la cima de la Rodana
iniciarem el descens als cotxes per el mateix sender
de pujada
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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

Les Rodanes
a la llum de la lluna

