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Serra d’Espadà
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FITXA TÈCNICA

DATA EXCURSIÓ
11 de desembre de 2016
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 890 i de baixada 890 m.
1100

TERRENY I VEGETACIÓ
gresos i calcaries, sureres, carrasques i
pinedes.
COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
640- Almedíxer
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BIBLIOGRAFIA:
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba
adequada, queviures, protector solar.

Duració.

6 h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

890 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

890 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

15,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

En aquesta ruta, podem trobar els millors boscs de sureres de la serra d'Espadà al barranc d'Almansor i d'altra banda les vistes aèries del pic Cullera, li donen veritable valor muntanyenc.
El recorregut es pot dividir en:
BARRANC D'ALMANSOR- TOSSAL D'ÍBOLA 6 km
Eixim d'Almedíxer i en pocs minuts abastàrem la zona recreativa dels Pins i més endavant la senda gira cap a l'est per
a entrar a la rambla d'Almedíxer, anomenada també barranc
d'Almansor.
Al nostre pas trobarem una antiga carbonera amb la caseta
del carboner; la Castanyera i la font d'Almansor.
A partir d'aquest punt el camí es transforma en una estreta
senda que discorre pel mateix llit del barranc, per un paratge
de singular bellesa, únic per les seues característiques, on
podrem veure exemplars centenaris de sureres i una densa
vegetació de ribera, associada al xicotet curs d'aigua que
corre pel seu interior.
A poc a poc anem guanyant cota, sense esforç, fins que al
tram final escometem una xicoteta pujada que ens situa al
camí d’Íbola.
TOSSAL D'ÍBOLA-PIC ESPADÀ (1.099 M.) 2,57 km
Al camí d’Íbola girem a la dreta i ens dirigim cap al tossal
situat a la carretera. Des d'aquí i per la vessant sud del mateix pic Espadà, seguint la senda i alguna pedrera enfilarem
el cim el qual abastarem després de superar la cota 1090 m.,
des d'on, una immensa panoràmica, compensarà l'esforç
invertit.
Des del pic comencem el descens fins al tossal d'Aigües
Negres al camí d'Íbola.

TOSSAL-PIC REFICIÓ-PIC CULLERA (915-995-977m) 1,10
km
Si prenguéssem la pista a la dreta, descendiríem fins a la
nevera de l'Alcúdia de Veo; i si ens fixem, creuant la pista
parteix un sender, poc visible, que es dirigeix al Pic Cullera.
Prenem aquesta última senda que descendeix suaument en
direcció sud, per una vessant pedregosa, iniciant posteriorment una curta però pronunciada pujada que ens situa al pic
Refició (995 m).
Des del pic, el qual està format per unes penyes de pedra
sorrenca, gaudirem d'unes magnífiques vistes de la serra
d'Espadà, realment espectaculars.
Continuarem pel cordal de la serra i descendirem suaument
per a escometre a continuació el tram final de pujada al pic
Cullera (977 m), segon objectiu d'aquesta ruta.
Al pic Cullera, igual que en el Refició, disposem d'unes vistes
de 360°: al nord, veurem la carena de la serra d'Espadà, en
la qual destaca; a l'esquerra, el pic Espadà, i a la dreta, la
penya Pastor; al sud-est, albirem la vall en què se situa el
municipi de l'Almedíxer i, al fons, Segorb; a l'est, el tossal
d’Íbola i els pics Batalla, Cerrogordo, Penyablanca i el puntal
de l'Aljub; i a l'oest, l'alt de Penyarroia.
PIC CULLERA-ALMEDÍXER (cotes 973 - 408 m) 4,71 km
Descendim des del Cullera tornant uns metres sobre les nostres passes i girem a l'esquerra per una estreta senda que
descendeix fins a la Pedres de Cullera, un singular conjunt
de lloses de gresos superposades, que es prolonguen en
horitzontal uns metres sobre el buit, augmentant la sensació
de verticalitat.
Es tracta d'un lloc en què de nou, gaudirem d'unes dilatades
vistes, on podem trobar restes d'antigues trinxeres de la Guerra Civil. Des d'aquest punt, el descens es fa per una senda
que discorre entre formacions disperses de sureres, Amb
punts de pronunciat pendent, sobretot al seu tram final
pròxim al camí pavimentat que desemboca a la rambla d'Almedíxer.
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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

TRES PICS D’ESPADÀ II
PIC D’ESPADÀ, REFICIÓ I
CULLERA

