club de
Muntanya
l’eliana

349
Descobrim
el pais

crestes d’alboi
xativa
la costera
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
13 de Gener de 2013
TRANSPORT
Autobús o cotxes
HORA D’EIXIDA
8,15 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT *
Camins i sendes.
500

DESNIVELL
de pujada 483 m i de baixada 593 m.
DURACIÓ
4 hores i 30’ - 14 Km aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, pinedes, albers i
vegetació de ribera.

450
400
350
300
250
200
150
100
50

COL·LABORADOR
José Luis
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
Duració.

CARTOGRAFIA
Jerica 28-25, Villar del Arzobispo 28-26
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

4h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

483m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

593m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

La meitat de la ruta coincideix amb la ruta “292 Serra del Genovès”,
que férem el 31 d'octubre del 2010.
Aquesta vegada comencem la caminada en el mateix poble del
Genovès, des del dipòsit de l'aigua, i seguint els senyals del PR-V
193 emprenem l'ascens fins a la Creu, que des de l'inici destaca
sobre els nostres caps.
L'ascens per una empinada i atapeïda senda ens porta, en 1,5 Km,
i direcció S-SE, fins al vèrtex, que es converteix en un excepcional
mirador a la comarca de la Costera i des d'on la vista es perd cap
al Cavall Bernat en direcció NE, el Monduver a l'E i el massís del
Caroig al NW.
Des de la Creu i per uns pocs metres retrocedim sobre els nostres
passos fins a l'encreuament i prenem direcció a la Senda Aragonesa, per a descendir fins al tossal del Manzano (Km 2,5).
Ara per ampla pista ens dirigim en direcció S-SE fins una xicoteta
mina de marbre abandonada en la que s'aprecien grans blocs de
marbre i curiosa veta en el mateix camí.
A partir d'aquí abandonem el camí i prenent una senda ens porta
crestejant la Serra fins a l'Ermita de la Solana (Km 4,5). Curiós lloc
en què, amb vista cap a la Vall d'Albaida i la Serra del Benicadell,
trobarem pintorescs racons.
Continuarem crestejant i passant per les distintes creus fins al Km 6
del nostre recorregut en el que comencem un pronunciat descens
deixant la Peña Blanca a la nostra esquerra i amb el Riu Albaida als
nostres peus.
Al final del descens ens acostarem a la Xopeda d'Alboi, on podrem
gaudir, optativament, d'una cervesa fresca al baret del lloc.
A partir d'aquí seguirem el riu Albaida, primer en direcció sud per la
seua vora dreta per a creuar-ho al molí i passant de nou per la
Cova Negra i en direcció nord per la seua vora esquerra, acostarnos a Xàtiva, on en les seues proximitats acabarem la nostra ruta.

Natural Municipal declarat per Acord de la Generalitat Valenciana el
31 de març de 2006. Aquest paratge natural de 57,18 ha. es situa
en l'estreta vall formada pel riu Albaida, en travessar els relleus de
la serra Grossa, a l'eixida del denominat Estret de les Aigües. En el
meandre més ampli que forma el riu Albaida, a l'altura del Pic del
Paller, s'observa la Cova Negra, denominada d'esta manera per
l'aspecte negrós de les seues parets.
Paisatge:
El valor paisatgístic d'aquest enclavament és molt elevat, i s'accentua el seu interès en tractar-se d'un estret congost encaixat en els
contraforts de la serra Grossa. La senda existent al llarg d'aquest
tram del riu constituïx un bon lloc d'observació, des del qual pot
obtenir-se una bona perspectiva de tota la conca visual del paratge.
Presència humana:
La Cova Negra, declarada Bé d'Interés Cultural, constituïx un jaciment en el context de la Prehistòria europea bàsic per a explicar el
món de l'home de Neanderthal i la cultura musteriana. Un altre dels
elements patrimonials importants existents en el paratge és la canalització medieval que el recorre en tota la seua extensió i que
conduïa l'aigua del brollador de Bellús fins a la ciutat de Xàtiva. Es
van construir galeries o aqüeductes, entre els quals destaquen per
la seua singularitat les Arcaetes d'Alboi i l'aqüeducte de Sant Antoni.
La utilització de l'espai de l'Estret de les Aigües i l'explotació dels
seus recursos ha arribat fins a l'època industrial, de la Casa de la
Llum, instal·lació destinada a la producció d'electricitat mitjançant
l'aprofitament de la força de l'aigua estancada riu amunt.

La Cova Negra
La Cova Negra és un una cova al terme municipal de Xàtiva a la
vora del riu d'Albaida (també conegut com riu d'Alboi) i que és
coneguda internacionalment per ser un important jaciment arqueològic. Allà s'han trobat restes dels darrers homes de Neandhertal que habitaren Europa. A més, la Cova Negra és un Paratge
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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

Crestes d’Alboi

