club de
Muntanya
l’eliana

398
Descobrim
el pais

la sendera de les
canyes
tuejar

Els Serrans
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
1 de febrer de 2015
TRANSPORT
Autobús o cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i camins.
DESNIVELL
de pujada 800 m i de baixada 772 m.

1100
990
880
770
660

DURACIÓ
6 hores aproximadament

550
440
Gráfica 7

330

TERRENY I VEGETACIÓ
Muntanya i barranc, pi negre i blanc, ginebres,
savines, aromàtiques i argilagues.
COL·LABORADOR
Manuel Huerta
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
666 Chelva
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.

800 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

772 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

16 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Sender de les canyes
Assut del riu Tuejar - les Canyades,
ruta a l’ombra de la Bona Llet.

LA NOSTRA RUTA
Desde aquest punt, el assut, escomençarem el nostre
recorregut. Visitarem la cova de Zagarrigas i ens dirigirem a la canyada de Nieva, rodejarem el turo de la
Penya Roia, per passar per la caseta de Ródenas i la
casa Llovera als peus del Pic de la Bona Llet i tornar en
direcció a la Rambla de Arquela per la que tornarem
cap a l’assut.

Tuéjar és un municipi valencià que es troba a la comarca dels Serrans. Entre els seus llocs d'interés, volem
destacar les pintures rupestres dels Corrals de Silla i
l'Assut, naixement del riu Tuejar habilitat com a àrea
recreativa.
Anem a apropar-nos a un dels rius "amagats" de les
nostres terres, en concret dels Serrans, el riu Tuéjar, i
recrear-nos amb les nombroses meravelles que voregen aquest riu a les immediacions del poble del mateix
nom, petites meravelles que sovint passen desapercebudes per als que tan sols van de pas.
El riu Tuejar brolla a l'espai conegut com l'Assut (no
s'han complicat la vida), encara que es nodreix de diferents rambles, fonamentalment la d'Arquela. Des de
l'Assut baixa, donant lloc a espais molt xulos, com ara
"el pozo Caldero" o la fuente del Saz, ja a l'alçada del
poble de Tuejar.
Quan el riu arriba a l'alçada del poble de Chelva, com
que és la capital de la comarca, són molt xovinistes, li
canvien el nom al riu: des d'ací es dirà el riu Chelva.
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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

