club de
Muntanya
l’eliana

401
Descobrim
el pais

la rambla ripia
LOS HERREROS

CORTES DE PALLARS

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
1 de Març de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes, camins i llits de barrancs
DESNIVELL
de pujada 393 m i de baixada 389 m.

800
720
640
560

DURACIÓ
5 hores aproximadament

480
400
320

TERRENY I VEGETACIÓ
Roca calcària i algeps. Pi blanc, pi negre,
carrasca, avets i bosc de ribera, llentiscle,
pebrella, estepa, etc.
COL·LABORADOR
Daniel Cabo
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Requena 720-Jalance 745
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Gráfica 7

240
160
80
0
0

1

2

3

4

Duració.

5

6

7

5h

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 17,5

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

393 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

389 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.
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Distància horizontal.

14,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.
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Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

barranc després de sortejar el pas.

LA RAMBLA RIPIA
La ruta que anem a fer hui també ve descrita en el
llibre “RAMBLAS, BARRANCOS Y CAÑONES”
d'Esteban Cuéllar, i és una més del monogràfic
que a poc a poc anirem intercalant en la programació del Club.
Abeurador és el nom que rep un barranc del municipi de Cortes de Pallás, al qual també se'l denomina rambla Rípia o rambla del Real. Aquesta depressió natural travessa el denominat Racó de Dalt
i desemboca en el riu Xúquer. La població de Cortes de Pallás, es troba ubicada en la comarca de la
Vall de Cofrents i és demarcació de la província de
València.
La nostra ruta:
Eixim de Los Herreros per l'últim carrer a l'esquerra, on trobarem un panell informatiu del PR V-249,
el qual seguirem al principi. El camí voreja una
vinya i al final d'aquesta, a l'altura d'una torre de
línia elèctrica, prendrem un senda a l'esquerra per
a entrar en el barranc del Perelló des del seu naixement. De seguida el barranc s'encaixona amb
alguns descensos pronunciats els quals anirem
sortejant, buscant els millors passos.
Caminarem pel llit barranc avançant lentament. Els
salts cal baixar-los o sortejar-los amb atenció, això
no obstant, cal fer-ho lentament, d'un en un i amb
ajuda. Tot d'una arribarem a una caiguda que pareix impossible, girarem llavors per la dreta, pujarem uns metres i descendirem de nou al llit del

Ara el llit s'eixampla un poc; la senda està mig coberta per la brossa, ací enllaçarem amb un carril
poc transitat el qual prompte es convertix en un
bon camí.
Passarem per les ruïnes d'una bassa gran, el camí
fa una pronunciada corba a la dreta, i de seguida
deixarem el camí per l'esquerra. Descendirem per
uns cultius, continuarem per un senda que, en uns
100m. creua el barranc del Perelló en el punt en
què s'unix amb el barranc de l'Abeurador, per a
desembocar en la rambla Rípia.
Trobarem de nou els senyals del PR, les quals
seguirem de nou. A uns 200m. aproximadament,
deixarem la senda per a creuar el llit i continuar
per la seua dreta.
Ignorarem un camí que ascendix per la dreta, els
nostres passos continuaran seguint el barranc en
direcció sud sud-oest fins a l'altura de la Casa Rípia.
Des d'aquesta, en direcció nord, ens dirigirem al
corral dels Caus i abans d'arribar a aquest, canviarem rumb cap a l'est i després al nord per a descendir, en fort pendent, al llit de la rambla, la seguirem, desfent el nostres passos anteriors fins a la
confluència dels tres barrancs.
Ara pujarem pel barranc de l'abeurador fins a Castilblanques, on pel camí “del Lloro”, tornarem a Los
Herreros.
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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

