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Descobrim
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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
12 de gener de 2014
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8,30 h del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes, pistes i barrancs
DESNIVELL
de pujada 484 m. i de baixada 484 m.

600
540
480
420
360

DURACIÓ
4,30 hores aproximadament i 12 Km

300
240
180

TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris, de grisos clars, i els rojos
dels gresos o "rodenos", on solen créixer les
alzines sureres, els marfulls i alborcers, amb
pinedes
COL·LABORADOR
Josep Alapont
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTO,GRAFIA
Lliria 695, Sagunt 698
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, roba adequada,
queviures, protector solar, impermeable.
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Duració.

4:30 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

484 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

484 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

2

Distància horizontal.

12 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

Circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Olocau-Barranc de la Pedralbilla-senda
del Maqui
Partim des dels afores d'Olocau pel camí
de l'itinerari geològic de la Penya d'Alí
Maimó.
En uns 500mts seguim pel camí de l'esquerra en una bifurcació per a passar entre
canyes i camps de garroferes. Al finalitzar
aquestos, comencem a ascendir per senda
fins a eixir a una pista que seguim per l'esquerra. A pocs metres ens trobem amb una
xicoteta tolla per als animals.
Descendim per una senda que part des de
la mateixa tolla i connecta més avall amb
el camí d'Olocau. Prompte ens veiem caminant pel llit del barranc de la Pedralbilla,
pedregós i esguitat de baladres i esbarzers.
Transcorrem per ell, durant uns 10 minuts
per a trobar-nos que la senda oficial deixa
el barranc per la dreta, però es veu tallat
per una tanca que delimita una propietat
privada. En eixe punt deixarem el barranc
eixint per l'esquerra en algun punt que vegem més accessible per a deixar-nos en el
marge d'un camp d'oliveres. Per aquest
marge veiem en pocs metres la pista que
creua el barranc, seguim per l'esquerra per
esta nova via.
Per la pista i amb boniques vistes de l'Alt
de la Pedralbilla, optem per l'esquerra en
un encreuament on veiem fletxes de color
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blau. Als 1'2km i després de passar junt
amb algunes cases, seguim de front
deixant de costat una pista que ascendix
per la nostra dreta. Un parell de minuts
després estarem atents per a agafar una
senda que part per l'esquerra, creua el barranc i presa a poc a poc altura progressant en direcció nord traçant la línia d'un
altre barranc, estem en la senda del Maqui.
Atents novament als 500mts per a seguir
per l'esquerra en una bifurcació. Amb més
força ascendim per a situar-nos davall la
mola de l'Alt de la Pedralbilla, amb bonics
penyals.
Passem junt amb un aljub i després d’1km
aproximadament i en descens, optem per
l'esquerra en una bifurcació de sengles.
Portem un bon tram per esta bonica senda
que acaba connectant amb una pista. Per
l'esquerra en la pista, tornem a optar per la
mateixa direcció en el pròxim encreuament
que trobem després de 200mts. Altres
400mts i seguim a la dreta per un altre camí més estret i de baixada, per a deixar-ho
als 100mts, prenent una senda a la dreta.
150mts després prenem l'esquerra en una
altra bifurcació de sendes que ens conduirà fins a Olocau en mitja hora aproximadament.

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

