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395
Descobrim
el pais

III ruta negra i solidaria: andilla
la tejeria- ermita bardesfuente del señor

ELS SERRANS
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
21 de desembre de 2014
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i camins.

1200
1080
960

DESNIVELL
de pujada 350 m i de baixada 350 m.
DURACIÓ
4 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
cingles, barrancs, carrasques i pins

840
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600
480
Gráfica 7
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
639 Jerica
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures, protector
solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

350 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

350 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

13’8 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-
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ANDILLA
La Tejeria - Ermita Bardés – Fuente
del Señor
Les mostres rutes han visitat sovint les serres de la
Bellida, Alcubles i Andilla ara fa tres anys calcinades.
Durant més de dos dècades en el club de muntanya de
l’Eliana hem escollit aquestes muntanyes any rere any
per a programar rutes i descobrir un paisatge singular
ara melmés pel foc. Per tercera vegada tornem per
aquestes contrades per a donar color als pobles de la
serra i ser solidaris. Per aquest motiu de nou programem una nova ruta circular que des del poble d’Andilla
ens portarà al paratge de la Tejeria, l’ermita Bardés i la
Font del Senyor. Aquesta zona no es cremà fa tres
anys, s’hi cremà gairebé fa vint anys i podrem comprovar el temps que tarda en regenerar el bosc i palesar el
que tardarà en regenerar la zona cremada.
Eixim d’Andilla per la porta medieval i el camí
de la Pobleta, la senda baixa al riu, passa un pont medieval i a la vora de les runes del molí de la Villa remunta al puntal de la Horca, sojorn d'un peiró amb una
creu. Sense arribar al llogaret de la Pobleta seguim un
camí fins a l’àrea recreativa de la Tejeria.
La ruta segueix muntant pel camí de la Barchesa i després de passar vora les runes del mas, segueix pujant fins a la font del Peirón, de migrades aigües, i a la pista del coll de la Salada. Seguirem la pista en direcció NE fins a l’ermita de Bardes que és una
bona talaia per a guaitar la foia d’Andilla.
Ara seguirem el GR.10 baixant al corral de
Potecas i per una senda que discorre per sobre del
barranc de las Cuevas al corral de la Tejeria. La nostra

club de
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ruta gira a llevant, agafa una pista per a visitar el paratge de la font del Señor que raja sota una cinglera de
rodenos a la vora del toll, cascada i molí del Señor. Si
tenim temps i ganes podrem acostar-nos a la gorja del
barranc de las Cinglas per a guaitar una espectacular
via “ferrata” en la Mulatica.
Tornem al poble d’Andilla seguint la branca
del GR.10 que procedeix de Sacañet i discorre per les
ribes del riu d’Andilla. La senda travessa la pista de
l'ermita i travessant el riu puja al poble d'Andilla.

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

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

