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club de
Muntanya
l’eliana

Descobrim
el paIs

El sender de la
lluna plena.
Les Useres- Xodos
L’Alcalatén
……………………………

FITXA TÈCNICA

DATA EXCURSIÓ
6 de novembre de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes
1100

DESNIVELL
de pujada 980 i de baixada 425 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
Roca calcária, pi, carrasca, savines,
ginebres, llentiscle, argilaga i
aromàtiques.
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COL·LABORADOR
Manolo Huerta
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana

220
110
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CARTOGRAFIA
615 L’Alcora-592 Villahermosa.
Duració.

6,5 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

980 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

425 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

18 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

travessia

BIBLIOGRAFIA:
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba
adequada, queviures, protector solar.

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

18

El sender de gran recorregut GR-33, conegut
amb el nom de LA LLUNA PLENA, uneix Castelló amb Sant Joan de Penyagolosa (54 km).
Els Pelegrins de les Useres representen una tradició religiosa que té lloc cada any a la població
valenciana de les Useres (l'Alcalatén).
Consisteix en una romeria de 35 km entre la població i el santuari de Sant Joan de Penyagolosa, situat a la muntanya del mateix nom.
Es tracta d'una tradició del segle XIV, que es repeteix el darrer divendres del mes d'abril.
Els pelegrins preguen per aigua, collita i contra
la pesta. Els actes que acompanyen al Camí
(misses, parades, menjars...) pràcticament no
han canviat des dels seus inicis. El silenci regna
en la peregrinació, només trencat pels cantors
d'antigues composicions medievals.
La companyia està formada per 13 homes de la
localitat.
Tot i això, la celebració és de procedència pagana de la qual l'Església se'n va apropiar posteriorment. Alguns veïns de les Useres creuen que
es tractava d'una cerimònia de celebració de
l'edat adulta, on dotze joves s'acomiadaven dels
progenitors i acompanyaven el Pare, com encara
se li diu al guia, cap al Penyagolosa.

EL CAMÍ DELS PELEGRINS DE LES USERES. GR 33
TRAM I. LES USERES- XODOS (L'Alcalaten)

La ruta d'avui correspon al tram I, començant a les
Useres, poble situat entre barrancs i muntanyes de
la serra de la Creu, el qual ens ofereix una bonica
vista de les seues cases apinyades al voltant de
l'església.
Pujarem i baixarem costeres seguim els passos
dels pelegrins; vorem dilatats paisatges fins arribar
a l'ermita fortificada de Sant Miquel de les Torrecelles que pertany al terme municipal de Llucena, on
imitant els pelegrins, descansarem.
Pràcticament estem a l'equador de l'itinerari, duguem caminats 8,5 km, i ens en queden 8,7 per
davant.
Gaudirem dels colors de la tardor, d'amplis horitzons esguitats d'innombrables masies i bancals de
pedra seca abandonats, muts testimonis d'un
temps passat. Terres que avui vorem cobertes de
brosses, matoll, carrasques, pins, ginebres, savines, timó, romaní i d'una infinitat de plantes
aromàtiques que ens acompanyaran durant tot el
camí fins arribar al nostre destí, Xodos.
Recorregut: LES USERES, Corral Roig, Font Mas,
Blai de la vall, Mas de Bruno, Sant Miquel de les
Torrecelles, Bassa Vidaleta, Mas de la Covatxa al
barranc de Xodos, granja de Sant Cristòfol, XODOS.

Revisió i correcció del text Lluis Ferrer i Crespo
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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

El sender de la lluna plena

