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CASAS DE TABARLA

Club de Muntanya L'Eliana

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
Diumenge 18 Octubre 2009
HORA D'EIXIDA:
8'15 del matí
Mercat l'Eliana
TRANSPORT:
Autobús
DIFICULTAT:
Sendes, camins i riu.
DESNIVELL:
Pujada 300 i baixada 250 metres.
DURACIÓ i DISTÀNCIA:
5/6 hores aprox. 16 km.
TERRENY i VEGETACIÓ:
Terreny calcàri, amb riu encaixonat i crestes de pedra.
Pinars, savina rèptil, boscos de ribera a vora riu.
COL·LABORADOR TREBALL DE CAMP TEXT i
DIBUIX:
José Luís Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández
EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell. protector solar, cantimplora, botes de
muntanya, roba d'abric, queviures, sabatilles d'aigua.
IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta farmaciola
individual, barretes energètiques, fruits secs o xocolate.

Casas de Millars - Campament De Tabarla –
El Turó –Pocico Valentin
L'itinerari combina el tram del GR-7 des de Casas
de Millars fins al Campament de Tabarla, amb El
SLV-21; en la preparació vam arribar al Pulpitillo,
enllaçant amb el tram final del PRV-148 que ve des
d'Iàtova i ens porta de nou a les Casas De Tabarla.
La ruta no és difícil, el desnivell major 300 m. queda
en un mal moment de la ruta, i l'única cosa que la
complica un poc, són els passos en gual dels rius
Millars i Magre (els bastons vénen molt bé i és
aconsellable agafar unes xancletes d'aigua).
Cal destacar la gran diversitat vegetal en tot el
recorregut; el tram que va des del campament de
Tabarla fins que abandonem el riu Magre,
senzillament és preciós. L'únic aspecte negatiu és

el mal estat en què es troben els passos per a creuar
el riu i l'aigua del riu Magre.
La preparació:
El primer dia que aní a preparar-la va ser abans de
l'estiu en l'època de pluges i el riu havia crescut i
l'aigua tapava les pedres per on es travessa el Magre.
Com no!, acabí amb els peus mullats i quan arribí al
punt on s'encreua per a pujar al Pulpitillo, el riu
s`havia eixit del seu llit i no m'atreví a continuar. En
trobí a la senda amb un senyor amb escopeta que
va resultar ser l'alcalde d'Iàtova que em va
acompanyar en bona par t del recorregut.
La segona vegada va ser més productiva, acompanyat
de Daniel, varem fer tot el recorregut tal com el tènia
traçat en inici. Després ho modifiquí acurtant la part
del mirador i començant a les Cases de Millars en
lloc del Pocico Valentin, i per gust ens vam desplaçar
fins al tossal del Pulpitillo on enllaça amb La PR que
ve del pantà de Forata i puja fins al Ñoño per a baixar
després a Venta Gaeta.
Però el gran protagonista és el riu Magre amb les
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seues passes de gual i la bella vall que ha esculpit
al llarg de mil·lennis (també el riu Millars el varem
travessar 4 vegades, en un gual cal descalçar-se).
En temps passats es va establir allí el campament de
Tabarla on vaig estar de xicotet, com tants altres
xiquets de Requena, fins i tot puc recordar on vam
muntar la tenda de campanya.
En alguns trams la vegetació de ribera (sobretot
esbarzerars) feien dificultós el pas, però unes tisores
de podar en mans de Dani i un guant de cuir en les
meues, van ser vir per a anar aclarint-la.
Els passos de guals d'ambdós rius (almenys 10)
sospite que ens retardaran prou. Així que segurament
caldrà esmorzar bé per si ens retarda l'hora de dinar.
El terreny és dur, ja que durant tot el trajecte del riu
Magre són pedres (mirar la qualificació M.I.D.E.)
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El poble d'Iàtova, ubicat a la major altitud de la comarca de la Foia de Bunyol, se situa a 420
metres sobre el nivell del mar; d'altra banda, és també el poble més interior de la comarca.
El visitant que ve de València, no més abandonar l'Autovia a-3 en direcció a Bunyol, veurà
al fons, a uns set quilòmetres, una muntanya que destaca sobre la resta del paisatge, per
les seues dimensions i forma arredonida; és el Motrotón, la muntanya-emblema del poble.

HISTORIA
A la muntanya Motrotón es constata l'existència de dos poblats prehistòrics, pertanyents a
l'Edat del Bronze.
El jaciment més espectacular per la importància de les troballes i per la seua ubicació
Geogràfica és el del Pico de los Ajos.
En l'època Romana, Iàtova va pertànyer a la Hispània Citerior de la República i amb l'Imperi
aquesta Zona es va anomenar Tarragoní. La Tarragoní es dividia, al seu torn, en tres partits
o quarters, Iàtova va pertànyer A l'Edetania, Edetea -l'actual Llíria- era la capital de la regió.
Passada l'època musulmana, el rei Jaume I va donar al senyor Rodrigo de Lizana, per paga
dels serveis prestats i per A encoratjar-li en la conquesta, els castells I viles de Bunyol, Monroy
(Montroi) I Amacasta (Macastre), i els Llocs d'Atava (Iàtova) i Alboraig (Alboraig).

Hora d'eixida i posta del sol hui a València

Eixida a les 8'16, Posta a les 19'16
Llunes: Creixent, el 7, Plena, el 14, Vella, el 21, Nova, el 28.

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

1
2
3
4
5

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

1
2
3
4
5

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

1
2
3
4
5

Marcha por superficie lisa
Marcha por caminos de herradur
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

1
2
3
4
5

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

