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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
14 de desembre de 2014
TRANSPORT
Cotxas particulars
HORA D’EIXIDA
8’30 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i camins.

400
360
320

DESNIVELL
de pujada 723 m i de baixada 723 m.
DURACIÓ
5,30 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
gressos i pins

280
240
200
160
Gráfica 7

120
80
40
0

COL·LABORADOR
Josep Alapont
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
695 Lliria i 721 Cheste
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures, protector
solar.
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Duració.

5,30 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

723 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

723 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14,9 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

14,9

i savines (Juniperus sp) i estepes (Cistus sp).

Les rodanes

Trinxeres, Rodana gran, balsa Barres, Rodana del Pic
El PNM de les Rodanes està situat a Vilamarxant, municipi que pertany a la comarca Camp del Túria. Es
localitza en la Muntanya 'Les Rodanes', i està format
per quatre contraforts denominades, La Rodana Gran
(345 m) , Rodana del Pic (321 m.) , Rodana Terrosa
(227 m.) i Rodana de l'Or (297 m) .
La singularitat que presenta este paratge és la seua
adaptabilitat al mig.
- La Bassa Barreta i el Corral és un lloc emblemàtic
molt estimat pels veïns del municipi ja que representa
un testimoni dels usos tradicionals que ha tingut els
Rodanes, el pasturatge extensiu d'animals de llana.
Està situat en la capçalera del Barranc de la Muntxolina, i constituïx l'única massa d'aigua permanent de la
muntanya.
- L'Arboreto, Rocall i senda adaptada. L'Arboreto amb
rocall és un equipament ubicat en el Paratge que té
com a objecte representar una part de la gran varietat
d'ecosistemes que es poden trobar a la Comunitat Valenciana, en un lloc accessible per als visitants. Al llarg
del recorregut es disposa d'unes sengles de vianants i
una senda adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
La fauna mediterrània té una bona representació en el
Paratge Natural Municipal de Les Rodanes. Trobem 50
espècies d'aus i 15 de mamífers típiques del bosc mediterrani.
La major part del paratge és un dens, adult i ben conservat bosc de pi blanc (Pinus halepensis) amb el seu
estrat arbustiu de coscolls (Quercus coccifera), llentiscles (Pistacia lentiscus), arços (Rhamnus sp), ginebres
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La nostra ruta
El recorregut serà seguint els passos del sender homologat i ben senyalitzat PRV 175.
El punt de partida serà des de la urbanització La Rodana a poc més de 2 Km de Vilamarxant.
En aquest punt, està senyalitzat també el PRV 283 a
Riba-roja del Túria.
Comencem la pujada a la Rodana Gran. Al poc d'iniciar
la senda ens trobem amb unes trinxeres de la guerra
civil.
L'ascens és suau fins a l'últim tram que s'empina fins a
aconseguir la cima (345 m), vèrtex geodèsic des d’on
podrem recórrer amb la vista la major part de la planícia valenciana.
La senda des d'allí es precipita per la vessant nord en
un fort descens fins a arribar a la canal de la Rodaneta
Blanca. Caminarem pel barranc fins a eixir al barranc
de la Muntxolina. A l'arribar al camí girem a la dreta per
a dirigir-nos a la Bassa Barreta i un antic corral.
A partir d'ací i en direcció sud seguim la senda per a
ascendir a través d'un tàlveg ombrer als Cavallons, per
el cordal d’estos seguim el sender, creuam la pista i
ens dirigim a afrontar la pujada a la Rodana del Pic des
d'on disfrutarem d'una interminable vista fins al mar.
Comencem el descens per una bonica senda per a
tornar al fons del barranc i des d'allí ens dirigirem per a
pujar de nou a la Rodana Gran per la seua vessant
Sud-est. Només ens queda abaixar al principi del recorregut.

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

