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Descobrim
el pais

les trinxeres de
vilamalur
alcudia de veo-vilamalur
l’alt millars
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
9 de febrer de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8h del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 736 m. i de baixada 651 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament i 15 Km
TERRENY I VEGETACIÓ
Terrenys calcaris i de gresos, alzines sureres,
carrasques i pinedes
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTO,GRAFIA
GAIBIEL 640-I
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, roba adequada,
queviures, protector solar, impermeable.

Duració.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

736 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

651 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

2

Distància horizontal.

14,9 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

Travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

14,9

Trinxeres de Vilamalur
L’Alcudia de Veo-Vilamalur
L’Alcúdia de Veo i Vilamalur són dos llogarets de la
comarca de la Plana Baixa situats en el vessant nord
de la serra d’Espadà. La serra és un aspre esperó de
la serralada ibèrica força trencat i dislocat on destaquen els afloraments dels gresos rojos del Bundsanstein. La descomposició del rocam dóna sols àcids sobre els quals es desenvolupen els característics boscos de sureres de la serra d’Espadà, amb exemplars
de gran port que podrem guaitar durant la caminada.
La ruta segueix en part l’etapa del GR.36 entre L’Alcudia de Veo i Vilamalur desviant-se un parell de vegades de la ruta per a pujar a l’Alt del Casalet i al puntal
del Cabezo Moro.
Eixim de l’Alcúdia per la font de Sant Pedro
per agafar el camí de Vilamalur que discorre per la
Barrancada. Més endavant agafarem una senda a la
dreta que puja a l’Alt de Casalet on connectem amb la
senda dels Òrgans de Benitandús que discorre per
l’eix de la serra al Coll de Pedralba. De nou en el GR
baixem a la casa de la Campana on seguirem la drecera de la font de l’Avellanar. En la pista de Sueras
girem uns metres a l’esquerra per a connectar de nou
amb el GR.36 i pujar al coll del Quincaller.
En el coll abandonem el GR i agafem a la dreta NE una senda que remunta suau per la carena,
després volta la capçalera d’un barranc i per sota del
cim de la Buitrera gira a l’oest i aplega a un collet. Deixem una senda a la dreta, antic camí traginer de
l’Alcúdia a Vilamalur, i seguim a l’esquerra pel caire de
la muntanya guaitant els nius de metralladores i trinxeres de la Guerra Civil (El front després de diverses
ofensives i contraofensives s’estabilitzà gairebé un
any en aquestes contrades entre juliol del 38 i el final

de la guerra en abril del 39). Les trinxeres en part recentment desbrossades i restaurades encara mostren
després del pas dels anys les ferides de la guerra. De
trinxera en trinxera apleguem als peus del Cabezo
Moro i una cruïlla. A l’esquerra un corriol abasta el cim
i permet copsar la importància estratègica del tossal
fortificat curull de trinxeres de la famosa XYZ. De dalt
estant un corriol costerut davalla a la pista de tornada
a Vilamalur, però baixem a la cruïlla per a resseguir
una baixada més còmoda pel camí traginer de l’Alcúdia. Baixem al coll del barranc de las Pozas de las Nogueruelas i connectem amb la pista que per sota del
castell ens porta al poble de Vilamalur. Si encara tenim
ganes podem pujar al castell de Vilamalur, antiga fortalesa d’origen àrab, on també podrem veure restes de
les trinxeres de la guerra.
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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

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

