club de
Muntanya
l’eliana

385
Descobrim
el pais

el riu gran els bassals de
quesa
MASSÍS DEL CAROIG
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
15 de juny de 2014
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes, camins i barrancs

700
630
560

DESNIVELL
de pujada 490 m i de baixada 488 m.
DURACIÓ
5/6 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Calcàries, pinar i vegetació de ribera.

490
420
350
280
Gráfica 7

210
140
70
0

COL·LABORADOR
Josep Alapont
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
769 Navarrés
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. Roba de bany i sandalies
d’aigua.

0

1

2

3

4

Duració.

5

6

5h

7

8

9

10

11

12

13

14

15 15,5

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

490 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

488 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

-

PINTURA I NATURA AL MASSÍS DEL
CAROIG
El Massís del Caroig és un sistema muntanyós
situat entre les comarques valencianes de la Vall
de Cofrents (a l'oest) i la Canal de Navarrés (a
l'est). També penetra en terres castellano-manxegues prop del municipi d'Almansa.
Els municipis que formen part d'aquesta unitat són:
Cofrents, Cortes de Pallars, Millars, Bicorb, Quesa,
Navarrés, Bolbait, Xella i Anna.
Es tracta d'una gran plataforma calcàrea, en realitat és una associació de relleus tabulars, el conjunt
del qual dibuixa un quadre de 40 km de costat. El
seu flanc nord es troba jalonat per les estructures
anticlinals de les serres Martés, Dosaigües, Ave i
Caballón (per un flueix el riu Xúquer), mentre que
pel sud es produïx una inflexió mitjançant la qual
les capes cretàciques se submergeixen per baix
del Miocè margós de la vall de Montesa. El flanc
occidental està format per un escaló enfonsat, la
vall d'Aiora. A més hi ha altres escalons enfonsats
o canals com el de Cofrents al nord-est o com el
de la Canal de Navarrés que creua el Massís del
Caroig pel centre i sud-est.
El Massís marca una zona de transició poc influenciada entre els dominis ibèric i bètic. Podem
distingir distintes plataformes o moles, destacant al
nord del Xúquer les de l'Albeitar i de l'Or, i al sud
les de Cortes, Xalans, Bicorb i el propi Caroig que
és el pic més alt amb 1.126 m.
Entre les moles s'obrin profunds talls, gorges i

congosts, com el del riu Xúquer. Diversos rius drenen les aigües d'aquest massis, a més del Xúquer
que a la vegada les replega al pantà de Tous (a
l'est), al d'Embarcaderos o aigües més abaix. Són
els rius Escalona, el Sellent, el Cantaban o el
Cànyoles.
L’Abric de Voro (Quesa, València).
Desfilada d'arquers
Data: 6500-5000 aC
La caça constitueix l'activitat més reproduïda en
l'art prehistòric llevantí i la que ofereix major nombre d'escenes amb gran nombre de participants,
encara que, a diferència de l'Art Paleolític, que
està dedicat quasi exclusivament a l'activitat cinegètica, en l'art llevantí aquest quefer és només
la més habitual de les ocupacions representades.
Aquesta desfilada d'arquers una representació
típica de l'anomenat estil cal·ligràfic caracteritzat
per l'execució de diminutes figures humanes
mitjançant un toc de pinzell pel que s'obtenen
dissenys molt estilitzats però expressionistes en
què es destaca sobretot la idea de moviment, fins i
tot de velocitat.
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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

