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EL PAS DE LA RABOSA

Club de Muntanya L'Eliana

RIU DE COFRIDES
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DATA EXCURSIÓ:
22 de Abril 2007
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DIFICULTAT: ***
Sendes, costeres, camins pedregoses,
terreny abrupte.

BERNAL

LA CARRASCA
LE MOLES
B. BARBARROJA

DESNIVELL:
De pujada i baixada 1700m.
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SIMES DE PARTAGÀS

POR DE TUDONS

NOTA IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta
farmaciola individual, barretes energètiques,
fruits secs o xocolate.

La serra d’Aitana forma part de les serralades
subbètiques del sud del País, és un aspre
esperó calcari que desenvolupa una llarga
fractura en el vessant nord de direcció W-E.
Confrides és un menut llogaret de la comarca
de la Marina Baixa arraulit als peus de la serra
entre bancals d’ametllers i cirerers. Des de la
població cap a gregal sotjarem la característica
cua de bacallà on senyoregen les runes del
castell d’Alfofra d’origen àrab.
Abandonarem el poble per la plaça de
l’Anogueret per agafar una senda entre bancals
que creua l’estret barranc de Machalís i entre
camps guanya una pista asfaltada. Cal seguirla cap a gregal una estona per agafar després
un ramal a la dreta que mor en una clotada,
un corriol costerut ens retorna a la pista als

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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FONT DE L’ARBRE

EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, protector solar, impermeable,
roba d’abric, quiviures...

FONT FORATA

BIBLIOGRAFIA:
PR-20.21.22. Montañas valencianas lV, R.
Cebrián.

caire de la serra vora les espectaculars simes
de Partagàs. Aquestes son tres escletxes de 90
metres de profunditat originades pel desplaçament
dels blocs a favor d’una falla. Impressiona la
força geològica que ha modelat aquest relleu.
Voltant les simes de Partagàs guanyarem el cim
de la serra d’Aitana vora la tanca de fil ferro que
delimita la base militar plena d’antenes i radars.
Una canal pedregosa, amb forta pendent ens
deixa de nou en la font Forata.
La ruta segueix cap a ponent sota els cingles
cimals per l’ombrosa vessant on destaquen
diversos pous de neu fins la font de l’Arbre. En
aquest paratge hem de seguir el camí de
Confrides, llarga pista que en diverses llaçades
ens portarà al poble de Confrides el nostre punt
de partida.
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Castells

peus del castell de Confrides. Una senda a
l’esquerra ens porta al coll sota la penya del
Castell, sols hi resta enfilar-se dalt de la penya
per senyorejar les seues runes, magnifica talaia
sobre la comarca de la Marina, la serra de la
Serrella i els abruptes cingles de la serra Aitana.
De nou en la cruïlla, seguim una senda a
l’esquerra que connecta amb una pista, costeruda
munta cap a migjorn i guanya una foia conreada.
Cal agafar un ramal tancat amb una cadena a
l’esquerra on mor entre bancals, ací naix un
sender que en llargues llaçades guanya altre
llom. Nova cruïlla, seguim a l’esquerra pujant es
creua la capçalera el barranc de Barbarroja i
remuntant el darrer llom fins la font Forata.
Aquesta font d’aigües fredes raja sota la penya
foradada que li dona el nom prop d’un vell pou
de neu. Sols hi resta enfilar-se per l’estretor
3 del Pas de la Rabosa per guanyar el
rocallosa

CASTELL DE COFRIDES

DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández

COFRIDES
BARRANC DE MATXELLIS

COL·LABORADOR:
Jordi Alvir.

COFRIDES

POU DE NEU

TERRENY i VEGETACIÓ:
Serres calcaries, pinedes i matolls socarrats.
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DURACIÓ i DISTÀNCIA:
6/7 h. aproximadament.

CARTOGRAFIA:
Relleu 847-ll; Castells
821-lV.
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HORA:
8 del matí
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