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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
2 de Desembre de 2012
TRANSPORT
Autobús o cotxes
HORA D’EIXIDA
8,15 del matí. Mercat de l’Eliana

1000
900

DIFICULTAT **
Camins i sendes.
DESNIVELL
de pujada 674 m i de baixada 674 m.
DURACIÓ
5 hores 14 Km aproximadament
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TERRENY I VEGETACIÓ
Muntanya i barranc. Vegetació pinedes i
sureres; castanyers i vegetació de ribera.
COL·LABORADOR
José Luis
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
640 Sogorb (Segorbe)
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Duració.

4/5 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

674m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

674m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

13,8 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

13,8

El terme municipal d'Almedíxer, està enclavat en la seua totalitat
dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Es troba situat al seu
vessant meridional, en el sector sud-oest de la comarca de l'Alt
Palància. La seua orografia és accidentada, amb punts d'altures de
918 metres (Herrera), 964 metres (Penya Blanca) i 979 metres
(Cullera) i les seues muntanyes es troben cobertes de sureres, pins
i carrasques.
Eixirem d'Almedíxer pel camí dels Picadals, per l'àrea recreativa,
en paral·lel a la rambla d'Almedíxer, creuarem la rambla del Mig i
ens dirigirem, per un camí, cap al barranc d'Almansor, direcció
nord-est.
Quan portem recorregut 1 Km. aproximadament, i davant la senyalització que indica cap al barranc d'Almansor, ens desviarem pel
camí que puja per l'esquerra.
471 m. després prendrem el camí que se’ns presenta a la dreta,
sempre en sentit ascendent i després de recórrer uns altres 400 m.,
en una escarida ziga-zaga, vorem un molló a l'esquerra, el qual ens
marca la senda de pujada. Aquesta senda, tot i que en algun tram
és empinada, es puja amb comoditat i ens permet, a mesura que
guanyem altura, unes magnífiques vistes de la rambla d'Almedíxer.
Caminarem per la senda i després de recórrer 1,7 Km. i d’haver
ascendit 334 m., ens desviarem per un moment a l'esquerra per tal
d’aguaitar a un mirador aeri, des d’on es gaudir del paisatge característic de la serra d'Espadà i de l'alternança de pinedes i alzinedes,
les quals ens acompanyaran al llarg del nostre recorregut.
Ja en aquest punt, el pic Cullera es troba a tan sols 500 m. de
nosaltres, en direcció nord-est.
Una volta arribats al pic Cullera, ens desplaçarem per una xicoteta
cresta que el separa del pic Refició, des del qual descendirem per a
acostar-nos al camí d'Ibola, el qual seguirem en direcció est sudest durant 2,5 Km. fins a arribar al barranc d'Almansor, a la dreta,
per on iniciarem el descens.
Al llarg del trajecte per aquest barranc, es pot contemplar un bosc
frondós de sureres i fins a arribar a la font d'Almansor, també es
poden veure restes de carboneres, l'assut de l'Estret, així com un
castany monumental i altres espècies de fauna i flora autòctones.
Aquest tram consta d’uns 2 km. fins a la font i uns altres 3 Km. per
a arribar a l'àrea recreativa d'Almedíxer, on donarem per acabat el
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recorregut de hui.

Parc Natural de la Serra d’Espadá
El Parc Natural de la Serra d’Espadà, declarat el 29 de setembre
de 1998, és el segon espai protegit més extens de la Comunitat
Valenciana, amb 31.180 hectàrees.
En aquesta serra trobem un dels pocs afloraments de gres roig del
territori valencià, el qual configura un relleu abrupte i trencat, conformat per cims i turons acompanyats per profunds barrancs i rambles, on podem trobar nombroses fonts i frondosos boscos de sureres, únics a la nostra geografia.
Les condicions climàtiques, geològiques i edàfiques, com també la
riquesa florística i l’acció humana sobre el medi han donat lloc al
reconeixement de diferents formacions vegetals. Per això, la vegetació de la serra d’Espadà inclou entre les espècies més representatives, alguns endemismes que solament ací podrem observar.
Les alzines sureres, una de les formacions més interessants de la
Comunitat Valenciana, representen la vegetació potencial en sòls
silicis. L’alzina surera, posseeix la peculiaritat d’oferir resistència al
foc, la qual cosa li confereix un gran valor ecològic. La resistent
escorça de l'alzina, el suro, convenientment explotat constitueix un
recurs econòmic per a les poblacions de la serra.
Juntament amb les alzines sureres, o bé formant masses boscoses, trobem el pi pinastre, utilitzat en l’antiguitat per a l’extracció de
resines. Es caracteritza per presentar acícules i pinyes més grans
que les del pi blanc, que també trobarem compartint sòls calcaris
amb les alzines.
Altres espècies dignes de menció són els matolls o matollars formats per diverses espècies del gènere Cystus, brucs, càdecs i
matapolls. També apareixen arbres o arbustos d’interés com són el
reboll o roure reboll, el teix, el grèvol o boix, el castanyer, la blada,
el roure valencià o de fulla estreta, l’avellaner, el server i l’arbocer.
La serra presenta espècies de gran interés científic o biogeogràfic
entre les quals podem destacar endemismes valencians com
la bracera, el clavellet de roca, l'herba de llunetes i d’altres com
el pericó de sureda i la ginesta de sureda.

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

Almedíxer(Almedijar)-Pic Cullera-Barranc d’Almansor- Almedíxer.

