club de
Muntanya
l’eliana

348
Descobrim
el pais

ruta solidaria
la cova sabuquera i dinar
de nadal
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
16 de Desembre de 2012
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8,15 del matí. Mercat de l’Eliana
1500

DIFICULTAT *
Camins i sendes.

1350
1200
1050

DESNIVELL
de pujada i de baixada 450 m.
DURACIÓ
3 hores i 30’ - 9 Km aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, carrasques i pinedes.
Avui en dia devastat
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Jerica 28-25, Villar del Arzobispo 28-26
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Duració.

3h 30’

Medi. Severitat del medi natural.

1

Desnivell de pujada.

236m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

430m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

1

Distància horizontal.

9 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Dinar de Nadal

Hem visitat sovint les serres de la Bellida, Alcubles i la
Cova Santa aquest estiu calcinades. Durant més de dos
dècades han acollit les nostres caminades any rere any
descobrint un paisatge singular ara maldat pel foc. És hora
de tornar quelcom als pobles de la serra i ser solidaris. Per
aquest motiu de nou programen una nova ruta que unirà
els pobles de Sacañet i Alcubles visitant la cova Sabuquera
i el camí dels Nevaters.
El poble de Sacañet està situat als peus de la serra de la
Bellida que durant segles fou la proveïdora de neu i gel de
la ciutat de Valencia. La serra dels nevaters, un vell ofici
perdut en els temps que proveïa les ciutats costaneres del
país de gel, quan aquest article avui tant abundant i a l’abast de tothom era un preuat article de luxe.
Partirem d’aquest poble pel camí de la Cova Santa seguint
les petjades del GR.10 en direcció NE, travessem la carretera i el coll de la Creu, entre camps i erms passarem per
la masia de la Chupidilla i aplegarem a una cruïlla amb un
aljub.
Abandonem el GR.10 i ara seguim en direcció sud un camí
que travessa la carretera i connecta amb la pista de la
Cova Sabuquera. A l’esquerra del camí trobarem aquest
forat, en el fons de la cova esfondrada hi trobarem les restes d’una antiga nevera.
La ruta segueix la pista en direcció SE, en una nova cruïlla
agafem el ramal de l’esquerra que remunta suau i guanya
l’ampla collada de la Cumbre 1080 metres d’altura i guaitarem a xaloc el poble d’Alcubles. A partir del coll seguirem el
vell camí del Nevaters que baixa en giragonses l’aspre
coster. S’aprecien en les roques les rodades deixades pels
carros que carregats de gel baixaven cap la ciutat de
València. A la vora d’uns corrals i ha unes basses per
abeurar els ramats, que visitarem, llar dels gallipatos o
ofegabous. Seguirem la ruta baixant per la senda del barranc de l’Agua a l’ermita de Sant Agustín i per la carretera
de la Cova Santa entrarem en Alcubles.

És l'última ruta de l'any i volem que siga un poc especial.

club de
Muntanya
de l’eliana

PROGRAMA:
1.- Ruta especificada en l'apartat anterior dirigida per Jordi Alvir.
2.- Visita guiada per l'associació EL
GALLIPATO ALCUBLANO al
Corral
dels Silvinos/Tiesos i a la Reserva de
Fauna de la Bassa Silvestre d'Alcublas.
Temps de la visita: +/- 1 hora.
3.-Dinar en Alcublas
Amanida
Olla de poble
Postres
Cafè i beguda

8€
Apunta’t ja

Limit de reserva per al dinar, el dijous dia 13

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

El camí dels nevaters cremat - Som solidaris

El
Gallipato
Alcublano
propone visita guiada al
Club de Muntanya L’Eliana,
al Corral de los Silvinos/Tiesos y a
la Reserva de Fauna de la Balsa
Silvestre de Alcublas.
Fecha: 16/12/2012
Hora propuesta: 12 a 12.30
Tiempo de la visita: +/- 1 hora.
Encuentro en el Corral de los
Silvinos/Tiesos, sito en el PR-105 a la bajada de las “Carrilas” o
camino de los carros de la nieve.
Explicación del comercio de la nieve y de la construcción del corral.
Bajada a la Balsa Silvestre, unos 300 m, explicación de la vida que
albergan las Balsas de pastoreo, sus funciones y regresión.
Posibilidad de conocer el anfibio urodelo (con cola) mas carismático
de Alcublas el Gallipato (Pleurodeles waltl). Aso como algunos
habitantes más, si el hielo nos lo permite.
Visita a la Calera de la Silvestre (horno de Cal), su funcionamiento,
utilización y propiedades de la cal.
Regreso a Alcublas.

Ninfa de Libélula

