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club de
Muntanya
l’eliana

Descobrim
el paIs

Mesa del Rodeno i
dinar de nadal
Higueruelas
Els Serrans
……………………………

FITXA TÈCNICA

DATA EXCURSIÓ
18 de desembre de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 368 i de baixada 376 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
gresos i calcaries, sureres, carrasques i
pinedes.
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
666-II Higueruelas
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BIBLIOGRAFIA:
Duració.

EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba
adequada, queviures, protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

368 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

376 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

13 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Higueruelas és un poble de la comarca
dels serrans situat a 700 metres d’altura en una
ampla foia als peus de las Peñas de Dios. L’origen del poble fou una masada del Vescomtat
de Chelva situada en la fita de la baronia d’Andilla. En el segle XVIII es conformà un llogaret
que pertanyia al terme municipal de Domeño i
en 1825 esdevingué municipi independent.
Presenta una orografia amb amples foies entre
blocs de gresos i dolomies testimoni d’una
complexa estructura geològica amb afloraments de materials cretàcics, juràssics i les característiques argiles, margues i algeps del
Keuper explotades en diverses canteres.
Partim de Higueruelas pel camí de la
Fuente Ladrón per a visitar la Hoz del barranc
de Barcelón. La ruta segueix per sota de les
Peñas de las Estacas per agafar la senda de la
Solana costera amunt. Més planers connectem
amb la pista de las Ramblas que guanya el coll
Catalina. Un ramal en direcció a xaloc guanya
la mesa del Rodeno, talaia sobre la foia del
Villar i del camp`de Lliria.
De nou al coll Catalina baixem una costera per agafar una pista fins el coll dels corrals
de los Pacualillos. Abandonem la pista i agafem un ramal a la dreta que guanya una colla-
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da i baixa a la foia Antaño per aseguir a la dreta una senda guaitant la casa de la Tecla. En
una cruïlla seguim a l’esquerra, la senda volta i
travessa el barranc de Barcelón i connecta
amb una pista que seguim a la dreta. Poc després esdevé senda boscosa que ens torna al
barranc. Seguim baixant i davant de la gorja de
la Hoz muntem a l’esquerra fins a guanyar una
pista cimentada que ens deixa en la fuente Ladron. Refent el camí de l’anada tornem al poble
de Higueruelas.

Dinar
Menu de carn :
Olla Xurra
Carrillada
Menu de Peix:
Sopa de marisc
Calamar planxa
i postres casolanes.

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

Mesa del Rodeno
Higueruelas

