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LA BONA LLET

DELEGACIÓ D’ESPORTS

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
5 de Novembre 2006
TRANSPORT:
Cotxes particulars
HORA D'EIXIDA:
7 del matí
Mercat L'Eliana
DIFICULTAT: ***
Combinat, senda, pista, pedrera i roca
calcària.
DESNIVELL ACUMULAT:
:
500 m. pujada i 500 de baixada.
DURACIÓ:
8’45 hores en marcha 7’30
aproximadament.
COL·LABORADORS:
Loren i Carlos.
DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel
EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell, protector solar,
cantimplora, botes de muntanya, roba
lleugera, quiviures.
NOMÉS TINDREM FONT A LA HORA
DE DINAR.

Aparquem al pàrquing de l'assut del riu
Tuéjar, i partim per la pista que seguix el
riu (sec en la superfície llevat que ploga
ara més), fins una senda que s'inicia a
poc més de mig quilòmetre, discorre al
llarg del barranc de “Nieva”, i ens portarà
en menys de 4 km, des dels 600 als 900
metres d'altitud, a la part alta del turó de
Penya Roya, ací s'emboca en una pista
per la qual arribem a la Font de Loriguilla,
(seca en l'actualitat) però en la que en
les seues grades de pedra podem
esmorzar.
Després d'esmorzar retornem a la pista,
però prompte eixim per un senda que
travessa el bosc i ens deixa en altra pista
que recorre tota la part alta de la serra,

deixant a la dreta el pic de la “Buena Leche”
(1.023 m). Seguim per la pista a l'esquerra,
per la partida de “Las Cañadas”, cap a la
de “La Montalbana”.
Per un camí desviem a la dreta fins a creuarnos amb el talla.focs, el cual seguim i on
trobem la fita de canvi de termes entre
Tuéjar i Titaguas, continuem i trobem un
nou camí, marcat recentment com PR, que
segueix per sendes i pistes, passant per
cabanyes i parideres del bestiar, camps
d'ametles i de vinyes.
Passem per “Las Boqueras” i deixant baix
els camps de “La Burraza” pujarem per la
lloma “La Escaleruela”, des d'on guaitem
Titaguas, “Campo de Arriba” i “Campo de
Abajo” i Alpuente.
Baixem de la lloma per una senda i trobem
3
senyals
de camins que ens porten cap a

“Campos de Abajo”, Alpuente, i també del
que seguim a la Font d'Arquela, que a través
de la Canal del Pinillo, per un camí excavat
en roca discorre paral·lel al tall del barranc,
per a després descendir cap a les antigues
Cases d'Arquela i un poc més endavant a
la font, amb abundant aigua (habitualment),
paelleros i taules i bancs, bon lloc per a
dinar.
Després de dinar, encara ens queden 7'5
km, però són tots de còmoda baixada, primer
pel camí de la font i després seguint el camí
d'Ahillas que pel truncat barranc del riu
Tuéjar ens porta de nou fins a l'azud d'on
partim.
Encara, si hi haguera llum solar, ja prop de
l'assut, podem dedicar uns minuts a vore
l'abric dels Corrals de Silla, que té un fácil
accés i on es poden vore pintures rupestres.

GRAU DE DIFICULTAT:
PASEJADA: bon camí, meyns
de 3 hores.
EXCURSIÓ MITJANA:
senda, desnivell mitjà, 4/5 hores
EXCURSIÓ FORTA:
grans desnivells, senda o camp
a través més de 5/6 hores.
ALTA MUNTANYA:
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