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Descobrim
el pais

MONESTIRS
Etapa 2ª

llutxent - simat

(de la vall d’albaida a
la safor)
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
9 de Desembre de 2012
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8,00 del matí. Mercat de l’Eliana

600
540

DIFICULTAT **
Camins i sendes.
DESNIVELL
de pujada 509 m i de baixada 824 m.
DURACIÓ
6 hores 19 Km aproximadament

480
420
360
300
240
180
120
60

TERRENY I VEGETACIÓ
Muntanya i barranc. Vegetació pinedes i
matollar.
COL·LABORADOR
Vicente i Susi
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
770-771 Alzira
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

509m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

824m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

19,5 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

La Ruta dels Monestirs-El Pas del Pobre, recupera una tradició del
passat. Els amants de l'excursionisme podran emular els pelegrins
que transitaven una senda històrica la qual es troba a escassos
metres d'on som. A través del temps, i a pesar de l'exclaustració i
desaparició dels monjos que habitaven aquesta vall, els monestirs
veïns, ha mantingut el seu peculiar nom de "El Pas del Pobre".
Aquest pas estava freqüentat per persones a qui els escassos
recursos o la penitència imposada els obligava travessar les muntanyes per canyissos, barrancs o tàlvegs, per tal d’acurtar el camí i
no pegar voltes innecessaries.
Començarem la nostra segona etapa de la Ruta dels Monestirs
(GR 236) des del Monestir del Corpus Christi, lloc on acabàrem en
l'anterior itinerari.
Iniciarem la senda per la part posterior del monestir, en suau
baixada fins al Castell de Xiu, el qual va ser part principal del “Miracle dels Corporals”, que tan enriquidorament ens explicaren en la
primera ruta. Des d'aquí, ens endinsarem entre els camps de cultiu
que aprofiten el barranc de Barreres per a anar ascendint per la
meravellosa pineda de L'Avenc, atapeïda de verd i vida, fins el
tossal de L'aire.
Portarem 8 Km de la nostra ruta quan arribem a Pinet en una
trepidant baixada. Allí, a la seua plaça, als peus de l'església, esmorzarem, amb servici de bar, si el volem.
Ara, amb les forces renovades, prendrem el camí Vell de Pinet a
Barx, una interessant pujada, que de segur, posarà a prova les
nostres forces, però que amb paciència la superarem fins a desembocar al pla de L' Engarbuller. A partir d'aquí, per suau pista,
reprendrem l’alè per a arribar fins a Barx, quilòmetre 14 de l’excursió.
Reposarem forces amb dinar en el mateix poble, on també es podrà disposar de servei de bar.
Per a acabar el nostre recorregut i salvar els últims 5 Km, prendrem un increïble sender, el qual de baixada, ens ofereix una
fabulosa panoràmica de tot el pla de la Valldigna.
Després d'aquesta baixada, ens endinsarem entre camps de tarongers i secrets camins, fins arribar a Simat de la Valldigna, on accedirem al seu magnífic Monestir per a visitar-lo i delectar-nos amb la
seua recent restauració.
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MONESTIR DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Monestir fundat pel rei d'Aragó, Jaume II el Just (1291-1327).
Segons la tradició, aquest rei, després de guerrejar contra els musulmans per terres d'Alacant i Múrcia, en passar per aquesta vall,
anomenada d’Alfàndec (el barranc), i impressionat per la seua
fertilitat i bellesa, digué dirigint-se al seu capellà fra Boronat de Vilaseca, abat del monestir cistercenc de les Santes Creus: "Vall digna
per a un monestir de la vostra religió". I l'abat contestà: "Vall digna".
Traducció literal: Vall digne per a un monestir de la vostra
religió.
A pesar del que s'ha dit, la fundació del monestir no obeí a un
capritx reial, la construcció del monestirs era una necessitat i una
obligació que tenien els reis per a, d'una banda repoblar amb cristians zones que fins llavors estaven habitats per mudèjars i d'altra
banda, com una forma de control del territori, concedint als abats
jurisdicció civil i criminal sobre els habitants del lloc.
Jaume II promulgà, el 15 de març de 1297, l'ordre que concedia
les terres del fins llavors anomenat vall d'Alfàndec, a l'abat de les
Santes Creus (Tarragona), per a la nova fundació cistercenca amb
seu al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, nom que des
d’aleshores rep aquesta vall. Va ser atorgada tota la vall, el castell
de "Marinyén" o d’Alfàndec, els seus llogarets i alqueries, junt amb
els habitants de la zona. Per tant l'abat, es convertia en senyor de
la vall, amb poders il·limitats, tant jurídics com econòmics i religiosos. El mateix rei concedí jurisdicció sobre el mar, cinc milles dins,
cosa inusual per a l'època. Tal fet es manifesta en l'escut del monestir amb la inclusió d'una torre edificada sobre les onades del
mar, el que indica possessió sobre les aigües.
Es diu que el monestir es construí sobre el lloc on havia existit un
llogaret anomenat Benizael, al qual solien acudir els musulmans
amb les seues mercaderies per a comprar i vendre.
Aquest reial monestir, exercí el senyoriu del lloc, reforçat després
de l'expulsió dels moriscs de l’antic Regne de València en 1609,
fins a 1811, que per ordre de les Corts de Cadis, van ser suprimits
tots els privilegis eclesiàstics. En 1835, la desamortització de Mendizabal, posà punt i final a la vida del monestir.

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

Un passeig per la història- Segone etapa.

