club de
Muntanya
de l’eliana

344
Descobrim
el pais

la cova de
l’aigua
el toro
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
11 de novembre de 2012
TRANSPORT
Autobus
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT ***
Camins i senders.
DESNIVELL
de pujada 561 i de baixada 639 m.
DURACIÓ
5 hores 15 Km aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Cingles, barrancs. Sabines i pins.
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya L’Eliana
CARTOGRAFIA
639-1 El Toro.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. No trobarem aigua en
tota la ruta.

Duració.

5a6h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

561m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

639m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

15,1 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

La serra del Toro és de formes arrodonides. Geològica i estructuralment és la continuació de la serra de Javalambre on predominen els materials calcaris d’època cretàcica. Els cims som aplanats amb valls allargassats intramontans de fons pla i drenatge
deficient nomenats navas. La vegetació característica és el savinar – les savines xaparres rastreres i les travines - en els cims i
les pinedes i carrascars en els vessant rocallosos.
La ruta proposta naix de la carretera de la base de la Salada i
remunta el barranc del Sabuquillo primer i desprès el fragós barranc del Agua en el cingles meridionals del qual visitarem la
Cueva del Agua. Aquesta és una menuda balma al peu de la
cinglera on degota una font antigament aprofitada per abeurar les
raberes en aquest paratges pedregosos tant eixuts. Seguirem la
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ruta remuntant el barranc de la Sidra on si la tardor ho permet
gaudirem el colorit rogenc d’un reduït bosquet d’aurons. Més
endavant passarem per la Nava Seca i el corral de Sidro i en
direcció NW recorrerem la Nava de l’Azor fins el corral de Francho. Seguim ara al nord per la bassa de Roqueta i seguint una
drecera per l’alt del Tomatero guanyarem les llomes del Pozo
Junco. Hi ha la possibilitat de visitar aquest pou per abeurar els
ramats que esta situat en una clotada en la capçalera del barranc
homònim. La ruta gira al NE en direcció al cerro del Baile i sense
arribar-hi canviem de direcció SE baixant al corral de Vicente i al
barranc de Polo.
Pel llit del barranc travessant un espès carrascar seguirem en
direcció est i després de salvar la costera del corral del Rodeno
apleguem a la carretera de la Salada on acabem la ruta.

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Plaça Miguel Comes, sn.
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

La Cova de l’Aigua.

