club de
Muntanya
l’eliana

359
Descobrim
el pais

El benicadell
rafol de salem
vall d’albaida
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
5 de Maig de 2013
TRANSPORT
Autobús o cotxes
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 966 m i de baixada 961 m.
DURACIÓ
6,5 hores aproximadament

1100
990
880
770
660
550
440

TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, pinedes.

330
220
110

COL·LABORADOR
José Luis
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
XÀTIVA 795- ALCOI 821
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Duració.

6/7h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

966m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

961m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

2

Distància horizontal.

19,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

4

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

El Benicadell
és el pic més alt (1.104m) de la serra del mateix nom. Es
tracta d'una autèntica paret muntanyosa que separa les
comarques valencianes de la Vall d'Albaida i del Comtat.
Amb una direcció bètica (concretament del Prebètic extern)
de nordest a sudoest, el característic pic de Benicadell té
forma de cresteria rocallosa de litologia calcària que li dona
una singularitat al paisatge.
La serralada forma part del sistema muntanyenc format per
les serres (d'oest a est) de la Solana, d'Agullent, el mateix
Benicadell i la d'Ador, ja quasi en el litoral Mediterrani.

La ruta:
Eixirem del poble de Ràfol de Salem cap al sud pel serpentejant camí del Viacrucis, el qual ens porta a l'ermita de
Sant Blai. Per darrere d'aquesta i per una primera rampa
amb fort desnivell, seguirem les marques de PRV- 213,
senda que ens acostarà al primer destí marcat, el Portet,
quan portem caminats 1,8 Km. El Portet és un encreuament de sendes i camins, nosaltres avançarem pel camí
que en suau ascens pren la direcció sud-oest.
Recorreguts 2,5 Km., arribarem a un encreuament en què
un pal senyalitzador ens marca a l'esquerra les Planisses i
recte ens indica les Fontetes. Seguint aquesta última marca, caminarem per una agradable senda, la qual creua el
barranc del Fuster i, des d’algun replec del terreny, ens
oferix unes espectaculars vistes de la Vall d'Albaida. Després eixirem a un camí el qual ens portarà a l'àrea de les
Fontetes, a uns 5 Km. de l'inici i poc abans d'arribar al barranc del Benicadell.
Des de les Fontetes agafarem la senda que, en ascens i
canviant de direcció cap a l’oest, va decantant-se fins a
passar per una casa a la qual s'unix un senda que puja des
de Beniatjar. Continuant aquesta senda accedirem a una
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àmplia pista que puja des d'Atzeneta d'Albaida, passant
per la Font Freda, fins a la casa de les Planisses. Per esta
àmplia pista caminarem ara en direcció est, fins a arribar al
pal senyalitzador que indica la pujada al Benicadell, pal
que entre altres senyals té la del camí de Sant Jaume
(Santiago), de llevant i indica cap a Xàtiva.
Ara, quan portem caminats 7,5 Km., comença la pujada al
cim del Benicadell.
Des d'aquest punt i per un bonica i sinuosa senda ens
acostarem, cada vegada més, a la impressionant paret del
Benicadell. Ascendirem, amb pas ferm i tranquil, disfrutant
de la cara nord, dotada d'una espessa vegetació i veient
com la pista per la qual veníem es queda als nostres peus.
Quan tinguem recorreguts 2 Km. des que vam deixar la
pista, la senda es dividix; a l'esquerra cap al Benicadell i
continuant la senda, a la Nevera (1025 m. d'altitud), en
direcció a Atzeneta. Visitarem la nevera i retrocedirem per
a enfilar l'última pujada al cim.
El pic del Benicadell (1104 m), és una impressionant cresta
per la qual, sense dificultat, podem acostar-nos al vèrtex
geodèsic. Les persones que tinguen, vertigen poden optar
per esperar-se en el tossal del pou, tot i que superat eixe
vertigen, la cresta és fàcilment transitable i paga la pena.
Començarem la tornada i baixarem per on hem pujat, fins a
la pista forestal que ara prendrem a la dreta per tal de
baixar a la casa de les Planisses. Continuarem per la pista
fins al Km. 15,5 del nostre recorregut, en què una indicació
assenyala un senda a l'esquerra amb la llegenda Ràfol de
Salem, per aquest lloc i després d'un curt recorregut tornarem a la senda que vam utilitzar de pujada, amb calma,
recorrerem els últims 4 Km que resten per a acabar la ruta.

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

Història:
Les restes més antigues trobats són destrals de pedra del neolític. Els primers assentaments humans corresponen a les mines d'ocre d'origen fenici i
posteriorment romà. En la cala del “Ximo” hi ha restes d'un assentament
iber-romà.
Ja d'èpoques posteriors hi ha restes de dues torrasses de vigilància del segle XVII, per avisar dels atacs de pirates barbarescos, situades al far de
l'Albir i a la punta de l'Escaleta

