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POBLADO IBÉRICO DEL MOLÓN

Club de Muntanya l'Eliana

CAMPORROBLES

FITXA TÈCNICA

PICARCHO

DATA EXCURSIÓ:
16 Novembre 2008

o b rim e l P a

LA LOBERUELA

MOLÓN

MIRA

HORA D'EIXIDA:

FUENTE MOLÓN

8:30 del matí
Mercat l’Eliana

F.C. UTIEL
CAMPORROBLES

TRANSPORT:
Autobús

LA CAÑADA

DIFICULTAT:
Camins i sendes

DESNIVELL:
De pujada i baixada 300 m.

FUENTERROBLES

VILLA GORDO DEL CABRIEL

DURACIÓ i DISTÀNCIA:
2/3 h aproxmadament, 7000 m.

TERRENY i VEGETACIÓ
Moles i cingleres calcaries, planes conreades

COL·LABORADOR:
Jordi Alvir

DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández

EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell, protector solar, cantimplora, botes
de muntanya, impermeable. roba d'abric i queviures.
IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta farmaciola
individual, barretes energètiques, fruits secs o xocolate.

Camporrobles és un municipi de la
comarca de la Plana d’Utiel en el límit
amb la província de Cuenca. Està situat
en un altiplà conreat a 900 metres
d’altura voltat de llomes i tossals en la
proximitat d’una llacuna hui dessecada.
La ruta proposada és una cur ta
passejada per assolir una mola situada
al nord de la població on hi ha el poblat
ibèric del Molón. Par tirem de

Camporrobles per un camí en direcció nord
que entre granges ens porta a la senda de
la Font del Molón. Aquesta font situada en
el vessant de migdia de la Mola és una bona
talaia per esmorzar tot contemplant la plana
conreada que volta el poble de Camporrobles.
Des de la Font del Molón seguirem la ruta
que munta al poblat ibèric on destaquen en
el camí d’accés a la mola les rodades dels
carros. El poblat del Molón està en fase
d’excavació, s’aprecien diverses estructures
habitaculars, cisternes, canals de drenatge,
torres de defensa... Destaca en el vessant
nord un gran llenç de la muralla en perfecte
estat de conservació i un fosso i baluard
defensiu.
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Després de passejar per la mola seguirem
la ruta en direcció nord vers els rocams del
Picarcho on s’han localitzat vestigis de l’edat
del Bronze. Seguirem davallant pel vessant
oriental fins a guanyar un camí per on
tornarem a Camporrobles tot contemplant
l’espectacular cinglera que corona la mola
del Molón per aquest vessant.
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MIREU AL DORS
Plaça de Miquel Comes, s/n. - Mòbil 660 06 17 81 - www.leliana.es/clubmuntanya - clubmuntanyaleliana@hotmail.com - 46183 L’ELIANA (València) - C.I.F. G - 962495586

Club de Muntanya l'Eliana, compta en una ajuda econòmica concedida per la Coselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, per a activitats de promoció de l'us del valencià per a associacions sense finalitat lucrativa

M.I.D.E. (Método de Información De Excursiones)
M.I.D.E. Es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar laexigencias técnicas y físicas de los recorridos.
Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El
M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes aspectos de dificultad.
MEDIO:
Severidad del medio natural

N

ITINERARIO:
Orientación en el itinerario

DESPLAZAMIENTO:
Dificultad en el desplazamiento

ESFUERZO:
Cantidad de esfuerzo necesario
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El medio no está exento de riesgos
Hay más de un factor de riesgo
Hay varios factores de riesgo
Hay bastantes factores de riesgo
Hay muchos factores de riesgo
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Caminos y cruces bien definidos
Sendas o señalizaciones que indica continuidad
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Exige navegación fuera de traza
La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear
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Marcha por superficie lisa
Marcha por caminos de herradura
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
Es preciso el uso de manos o saltos para mantener el equilibrio
Requiere el uso de las manos para la progresión
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Hasta 1 h. de marcha efectiva
Más de 1 h. y hasta 3 h.(2+1) de marcha efectiva
Más de 3 h. y hasta 6 h. (3+2+1) de marcha efectiva
Más de 6 h. y hasta 10 h. (4+3+2+1) de marcha efectiva
Más de 10 h. de marcha efectiva

Calculado según
criterios M.I.D.E.
para un
excursionista medio
poco cargado

així ho diu el refranyer:
Per Sant Crispí , el most ja és vi.
De tart o del primer, Carnestoltes pel Febrer.

Hora d'eixida i posta del sol hui a València

Eixida a les 7:47, Posta a les 17:45.
Llunes: Creixent el 6, Plena el 13, Vella el 19, Nova el 27.

LES TEUES ESCOMBRARIES, I A PODER SER LA QUE TROBES, DEPOSITA-LA A LA POBLACIÓ MÉS PROPERA
INFORMACIÓ I RESERVA: TELÈFON 660 06 17 81 - CLUBMUNTANYALELIANA@HOTMAIL.COM
TROBAREU MÉS INFORMACIÓ EN LA NOSTRA PÀGINA WEB:

www.leliana.es /clubmuntanya

