club de
Muntanya
l’eliana

375
Descobrim
el pais

ramblas i barrancs

el queixal i el fresnal
el rebollar - plana de requena
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
23 de febrer de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8h del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes, pistes, travesses i barrancs.
DESNIVELL
de pujada 476 m. i de baixada 230 m.

900
810
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450

DURACIÓ
6 hores aproximadament i 17,7 Km

360
270
180

TERRENY I VEGETACIÓ
calcàries, pi, freixes, arboçers, roures, alzines
i flora associada al medi fluvial.
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COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTO,GRAFIA
720 Requena
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, roba adequada,
queviures, protector solar, impermeable.

Duració.

6h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

476 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

230 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament

3

Distància horizontal.

17,7 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

Travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

17,7

EL QUEIXAL I EL FRESNAL (la freixeda o el fleixar)
Vull fer-vos conscients que la proposta en què m'estic movent des
que va començar el curs a l'octubre, ha sigut la de fer un monogràfic de rambles, barrancs i estrets en què, si recordeu, vam
començar per l'estret del riu Magre, des de Requena a Hortunas i
continuàrem a l'octubre, amb un deliciós passeig pel congost del
riu Mira. Al desembre vam fer el barranc del Resiner, en l'eixida de
la Penyaescàbia.
Ara continuarem amb dues rutes les quals ja he marcat en la programació amb la denominació de Rambles i Barrancs. La primera
que farem és una vella coneguda ampliada amb un altre barranc
més, i aquesta vegada de travessia, LA RAMBLA DEL QUEIXAL I
EL BARRANC DEL FRESNAL.
(El freixe o fleix és un arbre caducifoli, una espècie mediterrània
exigent amb la humitat, propi de ribera o de llocs frescos i ombrívols i que ha sigut tradicionalment utilitzat pels llauradors per a
l'obtenció de vares. El fleix i les seues reduïdes agrupacions en
les terres valencianes, retrocedix en extensió pel canvi climàtic. El
Fresnal de Bunyol és un espai forestal protegit per la raresa i concentració de l'arbratge d'esta espècie).

Travessia entre les Cases de Millars i el Rebollar.
Vam fer la Rambla del Queixal i Las Moratillas des de les mateixes
Cases de Millars, ruta circular, en un entorn fabulós amb neu, en
alguns punts entre 15 i 20 cm, el dia 10 de gener del 2010.
Tornem al febrer i aquesta vegada amb dos barrancs en un entorn
de natural bellesa en què cada vegada podem trobar més fauna
major. El recorregut transcorre per l'interior de la serra de Malacara, creuant una magnifica i extensa superfície forestal. En els
vessants d'ombria de la rambla Queixal i la del Fresnal, podem
admirar fleixos, agrupats o integrats en la densa pineda, junt amb
carrasques i també aïllats, exemplars d'Aurons, Alborços i roures
valencians; i tot això enriquit pel tancat sotabosc d'una gran biodiversitat. La bellesa boscosa i del paisatge i les bones condicions
mediambientals, són components que donen un gran valor afegit
excursionista i botànic a l'itinerari que es proposa.
Començarem caminant des de les Cases de Millars, passant per
l'antic alberg, hui dia tancat per la mala gestió de l'ajuntament de
Bunyol. Disfrutem ara que podem, perquè es parla de col·locar
ací un espai d'oci amb 19.650 m2. construïbles (hotel restaurant,
balneari, casa club golf, aparta hotel, locals comercials i campa-

ment de fusta). Al projecte li diuen MILLARS RESORT, ja va estar
el “president de la Generalitat” col·locant la primera pedra (una
altra barbaritat valenciana, d“El Marina d'Or” de Millars).
Als 800 m aproximadament i després de passar per l'assut, a la
capçalera del riu Millars, ens endinsem en el barranc pel qual
caminarem buscant les millors empremtes, tot al llarg del seu
recorregut d'aproximadament 5 km fins a l'encreuament amb el Gr
7, a l'altura de la casa de Venancio, amb l'única dificultat lògica de
caminar pel llit d'un barranc i no per senda.
Deixarem la casa de Venancio, a la nostra dreta i seguirem durant
uns pocs metres el Gr 7, el qual abandonarem immediatament, en
la primera corba per la dreta. Ara entrarem en els dominis del
barranc del Fresnal i quan a penes portem recorreguts 250 m, ens
trobarem amb la primera dificultat, una presa d'uns 5 m d'altura la
qual haurem de superar. El dic de la presa és d'escalons i és fàcil
pujar per una part i baixar per l'altra, però forma part de l'aventureta.
A partir del dic caminarem amb alguna que una altra dificultat
deguda al relleu del traçat, sortejant de tant en tant grans pedres
del seu llit, durant 3 km i arribarem, per una empremta més definida, a l'inici d'un camí el qual seguirem sempre en direcció nord,
nord-oest cap a el Rebollar. Passarem pel costat d'una casa amb
una tanca i ens desviarem a l'esquerra per tal de seguir l'orientació
sud-oest sempre en ascens fins a l'alt d'un turó. Seguirem un altre
tancat en busca del Gr 7, abandonat anteriorment, virant al nordoest, per a seguir-lo, ara sí, fins el nostre destí, el Rebollar. Haurem recorregut 17,7 km, sense grans pujades però amb la dificultat afegida de caminar una gran part de la nostra travessia pel llit
dels dos barrancs. Naturalesa salvatge al nostre abast.
LA SERRA DE MALACARA
Superfície: 15.066 Hectàrees
Municipis: Requena, Setaigües, Bunyol i Iàtova.
Característiques generals: àrea muntanyosa d'abrupte relleu que conserva alguns
retalls forestals de gran valor i interés. Alberga així mateix grans barrancs colonitzats per bosquets de roures, fleixos i alzines, a més d'incloure part del curs dels rius
Magre i Millars, considerats d'interés per a la fauna i flora associada al medi fluvial.
Hàbitats i espècies destacables: com s'ha dit, la zona alberga una excel·lent representació d'hàbitats com els matolls arborescents amb Juniperus i carrascars, a més
de matolls termòfils i prats anuals, ambdós insuficientment representats. A destacar
també els hàbitats fluvials, com els fleixars termòfils, les galeries riberenques de
Salix i Populus alba i Nerio-Tamaricetea, entre altres.
Quant a les espècies, a destacar la població de rapinyaires com l'Aquila chrysaetos,
Hieraetus fasciatus, Circaetus gallicus o Falque preregrinus, a més d'alguns peixos
com el Chondrostoma arrigonis.
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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

