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EL PICAIO
EL MUSEU DE LA PEDRA SECA DEL PLA
DEL MASSORRO

VILAFRANCA
ELS PORTS

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
26 d’octubre de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes, camins i assagadors.
DESNIVELL
de pujada 459 m i de baixada 463 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament

1400
1260
1120
980
840
700

TERRENY I VEGETACIÓ
cingles, barrancs, carrasques i pins

560
Gráfica 7

420
280

COL·LABORADOR
Jordi Alvir
BIBLIOGRAFIA
Camins i paisatges de Vilafranca – La
Arquitectura de la Piedra Seca – Arquitectura
Rural (Temes d’Etnografia Valenciana I) –
Arquitectura rustica valenciana.
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
570 Benasssal-III
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures, protector
solar. No trobarem cap font en tota la ruta.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

459 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

463 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

13’5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

EL PICAIO

EL MUSEU DE LA PEDRA SECA DEL PLA
DEL MASSORRO

Vilafranca és la capital econòmica de la comarca dels Ports,
contrasten les grans naus de la moderna industria tèxtils
amb el paisatge secular de les moles amb les singulars
construccions de pedra seca, casetes, marges i assagadors
producte d’una activitat agrícola i ramadera ara en franc
retrocés i desús. L’Arquitectura tradicional de la pedra seca
no empra càreus treballats ni algeps o morter en les seues
construccions. Les pedres sense desbastar es col·loquen en
fileres amb la simple sustentació del seu propi pes. La solidesa de les construccions rau en la sàvia disposició de les
pedres, hi predomina sobretot la utilitat i funcionalitat constructiva amb una pobresa extrema de mitjos i un notable
treball físic per aixecar-les. Durant la caminada hi veurem
nombroses i diverses construccions de pedra seca des de
marges de camps, bancals, camins i assagadors a casetes o
barraques de pastors, corrals, aljubs, comptadors restes d’un
paisatge cultural ara mateix obsolet.

La ruta naix a Vilafranca pel portal de Sant Roc i
segueix el vell camí traginer de Benassal. Aquesta senda
ràpidament baixa a la font dels Abeuradors en el forcall del
barranc de les Coves, de la Teuleria i la rambla de la Fos.
Seguim a la dreta pel barranc de les Coves, abans d’entrar a
la gorja agafem una senda a l’esquerra que puja a la font de
la Canaleta, eixuta. Seguim un camí en direcció SE
guanyant el Pla dels Rosos. En un encreuament de camins
seguim la branca de l’esquerra menys marcada fins a una
vella pista, la travessem i camp a través marxem en direcció
SE per la vora d’una tanca de pedra seca. Remuntant suaument la lloma i apleguem a una zona de camps abandonats
amb una caseta de pedra seca, ens acompanya un caòtic
paisatge de murs de pedra seca amuntegada, testimoni d’una precària rompuda de pastures per convertir-les en bancals. Seguim al SE fins el caire de la serra Negra per a gaudir de les vistes de la vall del riu Montlleó, dels pobles de
Benassal i Culla i a migjorn el cim de la Penyagolosa.
Ara resseguirem el caire de la muntanya en direcció al cim del Picaio cinglera sobre els masos de Forés. Baixem per una pista pel caire de la serra SW al corral del Malladar i per sobre del barranc del Teix voltem en direcció nord
enllaçant amb el camí de Vistabella, a l’esquerra deixem el
mas de la Torre Leandra. En el Pla del Massorro visitarem el
museu de la pedra seca diversos panels ens informaran de
les tècniques constructives de les casetes de pastor, el murs
dels bancals, dels assagadors...
Després seguim en direcció nord a Vilafranca per
un camí d’assagador deixant-ne a dreta i esquerra d’altres,
llargues fileres de pedra seca, comptadors, casetes, corrals... Apleguem a les vistes de Vilafranca, cal salvar el
cingle pel grau de la font Nova, baixar i travessar el barranc
de la Teuleria per a tornar al poble de Vilafranca en el punt
de partida.
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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

