club de
Muntanya
l’eliana

384
Descobrim
el pais

la vall del riu
paradis
MANZANERA
GUDAR - JAVALAMBRE
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
8 de juny de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes, camins i camp a través

1600
1440
1280

DESNIVELL
de pujada 608 m i de baixada 614 m.
DURACIÓ
5/6 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Calcàries, pinar i savinar.

1120
960
800
640
Gráfica 7

480
320
160
0

COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
614 Manzanera
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

608 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

614 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

15,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

VALL DEL RIU PARADÍS
(RIO PARAISOS).
La vall del riu Paraisos és un isolat racó del terme
de Manzanera obert en els vessant orientals de la
serra de Javalambre. És una estreta i abrupta vall
que naix en les altes planes de Santa Margarita
d’Abejuela. Una vall solitària on sojornen la incúria
del temps, els llogarets de Paraiso Alto i Paraiso
Bajo entre bancals abandonats i pinedes.
L’itinerari discorre pel marge dret del riu Paraisos
remuntant els abruptes vessants fins guanyar els
alts lloms de la serra. Iniciarem la caminada des
del llogaret assolat de Paraiso Alto, remuntant per
la carretera en direcció a Abejuela, fins abastar el
barranc de la Calçada. Seguirem a l’esquerra,
muntant pel fons del barranc, seguint fàcils dreceres que esdevenen una pista quan guanyem la
capçalera del barranc. Un cop abastades les llomes de la serra, cal seguir en una primera cruïlla a
l’esquerra, per un braç del barranc i després un
altre ramal a l’esquerra en direcció nord-oest, fins
abastar els savinars cimals. Guanyat el llom cal
seguir en direcció nord-oest. Camp a través creuarem una zona farcida de trinxeres fins abastar el
cim del Pelado, un modest vèrtex geodèsic de
1576 metres d’altura de dilatades panoràmiques,
el qual durant la Guerra Civil, fou una important
base de nombroses accions bèl·liques durant més
de dos anys.
Baixarem, per una drecera del barranc de la Casina, vers la direcció oest, sud-oest, per corriols per-

duts entre sabines rastreres. Ací cal superar la
dificultat del pedram del barranc fins que esdevé
pista. Seguirem la pista que abandona el llit de
barranc pel vessant de l’esquerra, on voltarem un
puntal el qual ens permetrà guaitar sobre la vall del
Paraiso. Poc després a la dreta, una senda tapada
baixa a la dreta fins a les runes d’un corral. Des
del corral cal seguir el traçat esborrat del camí que
baixa en giragonses entre savines centenàries,
fins guanyar el llit del barranc. Un bon camí
guanya la cruïlla de la carretera del Paraiso Bajo,
lloc on acabarem la caminada de hui.
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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

