club de
Muntanya
l’eliana

351
Descobrim
el pais

la mosquerapenya blanca
azuebar
serra d’espada
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
10 de Febrer de 2013
TRANSPORT
Autobus o Cotxes
HORA D’EIXIDA
8’15 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes.
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de pujada 800 m i de baixada 800 m.
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DURACIÓ
6 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, carrasques i pinedes.
COL·LABORADOR
Jose Luis
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
Duració.

CARTOGRAFIA
Cirat 615-III
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

5

6

7

6h

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

800m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

800m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

16 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Azuèvar, també conegut com Azuèvar del Pi o Vila d'Azuèvar, és un
municipi de la Comunitat Valenciana, Espanya. Pertanyent a la
província de Castelló, a la comarca de l'Alt Palancia. Està enclavat
en l'extrem sud-est de la Serra d'Espadá, al sud de la província de
Castelló

direcció N-NO fins al Barranc del Sas que seguirem en direcció
NE per un ampli i bonic camí fins al Barranco de la Falaguera que
seguirem fins a trobar la Masia de la Mosquera.
Seguírem el mateix barranc de la Falaguera fins al tossal que ens
acosta a la Penya Blanca. Desde aci en direcció S fins al pic del
Carrascar, després retrocedim sobre els nostres passos per a
aconseguir el Pr que primer en direcció SO que després gira a SE,
ens porta a la pista d'inici.

La ruta
En aquesta ruta visitarem el paratge del Barranc de la Falaguera i
La Mosquera, la seua masia i la seua font un tant amagada. Seguirem en pronunciat ascens fins a arribar a la Penya Blanca, per on
passàrem quan férem la ruta de Xovar a Aín, para després en també pronunciat descens acostar-nos a poc a poc fins al tossal del
Carrascar i com a alternativa visitarem la Cima del Carrascar (on
haurem de fer enfilades per a pujar), que com ben diu el seu nom
aquesta plena de carrasques i on també podem trobar restes de
trinxeres de la Guerra Civil. Per a després recórrer part del
PRV-63.6 i tornar al punt de partida. La ruta realment no és molt
complicada, encara que cal tindre en compte que si visitem el Carrascar, el camí no esta molt clar, amb prou d'arbusts i hem de
fer xicotetes enfilades per a arribar a la seua cima.
El lloc és fantàstic, i la seua semblança amb el seu veí el Bellota,
ens recorda rutes anteriors..
Comencem el nostre recorregut seguint la Rambla d'Almedíjar en

club de
Muntanya
de l’eliana

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

Azuèvar- Alt Palacia- Serra d’Espadá

