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volta als catalansl’artejuela:
un paseig per l’alt millars

ARANYEL- MAS DELS CATALANS- L’ARTEJUELA
L’ALT MILLARS
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
19 d’octubre de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i camins

900
810
720

DESNIVELL
de pujada 875 m i de baixada 863 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Roca calcària i algeps. Pi blanc, pi negre,
carrasca, avets i bosc de ribera, llentiscle,
pebrella, estepa, etc.
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COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
Duració.

DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
L’Alcora 615
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. (banyador)
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Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

875 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

3

Desnivell de baixada.

863 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

21’5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

VOLTA ALS CATALANS - L’ARTEJUELA:
UN PASEIG PER L’ALT MILLARS
El punt d'inici i final es troba a Aranyel (en castellà i
oficialment Arañuel), localitat situada a la vora del riu
Millars. El 80% del terme es compon de muntanya alta,
arribant fins i tot a rodejar les cases de la localitat. En
la seua major part els boscos són de pi blanc, el qual
es troba en cotes a partir de 800m. amb el pi negral,
així com també amb carrasques, avets, i diversitat de
flora mediterrània. També ens trobarem amb bosc de
ribera durant el transcurs que el riu Millars fa pel terme
municipal, i en menor mesura, a causa del seu irregular
cabal, el barranc de Palos, afluent que s'uneix al Millars.
Eixirem del poble per un dels dos ponts que creuen el
riu Millars i començarem a pujar seguint una pista amb
un fort pendent, la qual deixarem per una altra pista a
l'esquerra, en el primer tossal que en suau descens
ens porta fins a la carretera CV-195 que uneix la CV-20
amb Montán. En aquest punt portarem recorreguts 3,5
Km.
Retrocedirem uns metres per la carretera, la creuarem i
ens acostarem a la font del Senyor, als voltants del
mas de Magraile, curiós per les seues construccions
però poc amigables.

Ara deixarem el camí i ens incorporarem al GR 7, en
fort descens fins al barranc de Palos, on una espectacular caiguda de nivell ens fa retrocedir, per a pujar a la
pista que ens porta a l'Artejuela, un poblet que és pedania de la localitat d'Aranyel i que en el 2009 comptava amb 20 habitants.
Des de l'Artejuela seguirem per la pista en paral·lel a la
CV-195 aproximadament un quilòmetre, per a deixar-la
per la dreta i seguir els senyals d'un SL que discorre
entre l'esmentada CV-195 i el barranc de Palos, de nou
als voltants del mas de Magraile i la masia del barranc
del Horno, on creuarem de nou la carretera i en ascens
ens dirigirem al primer tossal que hem estat al matí;
ara ens desviarem pel camí que pren direcció sud-oest
per a abaixar al riu Millars i continuant una canalització
d'aigua paral·lela al riu, arribar al nostre punt final a
Aranyel.
En la programació, l'excursió l’hem qualificada de dues/
tres botes, no per la dificultat, si no més bé per la
distància de 21,5 quilometres recorreguda.

Ara per senda ens acostarem, en una forta pujada, al
mas dels Catalans, masia en ruïnes però que algun dia
fou gran, situada al mig dels dos barrancs tangents al
barranc de Palos. Seguirem per senda fins que es
transforma en camí i pel qual continuarem ascendint
fins al punt més alt de la nostra ruta a 900 m d'altitud i
prop del mas de Molarico i quan ja portem caminats 9,5
Km.
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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

