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Descobrim
el pais

tres pics d’espada
algimia d’almonesir
alt palancia
serra d’espada
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
7 d’Abril de 2013
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT ***
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 1250 m i de baixada 1245 m.

1100
990
880
770
660
550

DURACIÓ
6,30 hores aproximadament

440
330
220

TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, alzines i pinedes.
COL·LABORADOR
José Luis
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
640-3 Sogorb
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Duració.

6h 30’

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

1250m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

1245m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

21,7 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

22

Algímia d'Almonesir és un municipi del País Valencià pertanyent a la comarca de l'Alt Palància. Limita amb Ain, l'Alcúdia
de Veo, Almedíxer, Gaibiel, Matet i la Vall d'Almonesir. La seua
economia es basa, tradicionalment, en l'agricultura i l'apicultura.
La seua producció agrícola són productes de secà: olives, garrofes, ametles. Hi ha indústries artesanals en fusta de lledoner
(objectes de decoració, records, apers de cultiu).
El seu terme municipal és molt escabrós i dins del seu perímetre
es troben les més altes cotes de la serra d'Espadà, com són el
pic de la Ràpita, amb 1.101 m. d'altura i el pic d'Espadà amb
1.099 m.
Sens dubte, el moment més important de la història de la localitat
va ser la revolta d'Espadà de l'any 1610. Estes violentes lluites
foren provocades amb motiu de l'orde d'expulsió dels moriscos
decretada per la corona. Després d'estes expulsions, la localitat
fou repoblada per Pedro d'Urrea amb famílies cristianes procedents de Navarra i la Pobla d'Arenós.
La serra d'Espadà és un massís muntanyós situat als últims contraforts orientals del sistema Ibèric, al nord-oest del País Valencià. Gran part de la serra forma el Parc Natural de la Serra d'Espadà.
Localitzada entre les comarques de l'Alt Millars, Alt Palància i la
Plana Baixa, la serra d'Espadà discorre entre les conques dels
rius Millars i Palància, al sud de la província de Castelló. A la
serra d'Espadà hi ha restes d'antigues neveres que servien per a
emmagatzemar la neu. Aquesta es traslladava després a les
grans ciutats per tal de ser utilitzada en usos gastronòmics i medicinals. Declarada parc natural, n'és un dels espais naturals
millor conservats de tot el País Valencià. La serra d'Espadà és
coneguda per les seues nombroses fonts, barrancs i frondosos
boscos d'alzines sureres (Quercus suber).

el barranc del Baladrar i de seguida el barranc del Canyar. Seguirem aquest camí i passarem pel costat d'una bassa. Als 2,3 km.
ens desviàrem per una senda a l'esquerra i començarem a remuntar, en un ascens en ziga-zaga, fins al tossal. Passarem prop
de la font del Codorí i l'Aljub. Al mateix tossal portarem recorreguts 4 Km. i un ascens de 440 m. Aquí ens trobarem amb una
destacable línia de trinxeres de la guerra civil, molt presents en
tota la serra d'Espadà.
Ara enfilarem al Ràpita i en un quilòmetre, des de les trinxeres,
pujarem uns altres 216 m.
La Ràpita, amb 1106 m. d'altitud, és el pic més alt de la serra
d'Espadà seguits de l'Alt del Pinar (1101 m) i l'Espadà (1099 m).
Des de les trinxeres del Ràpita començarem el descens. Baixarem 306 m. en 1,8 Km. abans de començar l’ascens a les Dues
Mamelles, turons els quals passarem entremig. Iniciarem de nou
un forta baixada fins al tossal de la Nevera. Aquí reposarem uns
minuts abans d'afrontar de nou l’enfilada al pic d'Espadà; portem
recorreguts 8,3 km.
Ens queda l'última pujada forta del dia, 375 m. fins a l'emblemàtic
pic d'Espadà des del qual tantes vegades hem gaudit de la seua
petita cresta i les seues panoràmiques.
Ara començarem un descens continuat de 8 km, primer en forta
pendent fins al camí d'Ìbola i després suaument fins al molí de
l'Alfàndiga (Km. 18,6), passant pel meravellós paisatge del barranc d'Aigües Negres.
Tan sols ens queda una suau remuntada des del Molí fins al
paratge dels Buscaretes per a baixar a Algímia i acabar el nostre
recorregut (Km. 22,5).

La ruta que ens ocupa és sensacional i ens donarà a conèixer
una part important dels ecosistemes d'aquest monumental enclavament, uns dels més bells racons de la nostra geografia.
Comencem la nostra ruta a la font que hi ha a l'eixida d' Algímia
d'Almonesir per la CV-213 (carretera que uneix aquesta població
amb la de Matet), ací prenem un camí que segueix, inicialment,
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
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

Tres Pics d’Espadà: La Ràpita, les dues mamelles i el Pic d’Espadà

