club de
Muntanya
l’eliana

405
Descobrim
el pais

el campero
TERESA DE COFRENTES
Cirat
ALT MILLARS
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
19 d’abril de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes, camins i sense traça al terreny.
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DESNIVELL
de pujada 787 m i de baixada 787 m.
DURACIÓ
6 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Roca calcària i algeps. Pins i matolls.
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COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
Duració.

CARTOGRAFIA
615-III Cirat
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.

787 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

3

Desnivell de baixada.

787 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

15,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

EL CAMPEROL
La ruta .La ruta de hui és un itinerari circular el qual,
partint de Cirat, ens portarà al cim del Camperol a
Aranyel i de tornada a Cirat pel riu Millars.
Eixirem de Cirat en direcció oest pel carrer Rosaire,
passarem pel poliesportiu i seguirem el camí que
se'ns presenta per davant. Quan portem recorreguts
uns 900 m ens desviarem a la dreta per un altre camí. Posteriorment quan arribem a una fita, aquest
camí es convertirà en una senda la qual en un pronunciat ascens en ziga-zaga, durant dos quilòmetres, ens conduirà a la part alta de la primera talaia,
lloc des d'on es poden observar unes excel·lents
vistes de la serra de la Jarica per l'est, a la vall del
Millars i la serra de Montanejos pel nord i nord-oest,
així com els termes limítrofs d'Aranyel, Montanejos, Montán, Torralba del Pinar, les Fonts
d'Aiòder, Torrexiva, i Lludient.
A partir d'aquest punt i passant per unes xicotetes
ruïnes sense canviar el rumb i després d'un lleuger
descens, arribarem a un altre camí que seguirem a
l'esquerra, quasi en paral·lel al barranc de Llosa,
avançarem per aquí un 1,5 km fins girar a la dreta,
pel primer camí que ens trobem en lleuger ascens.
Arribarem al xicotet circ de la capçalera del barranc,
el qual en un to més aviat burlesc fou batejat com el
Petit Gavarnie. Ací, creuem la capçalera del barranc
de Llosa per a ascendir al corral del Sastre, on reprendrem la pista que havíem abandonat anteriorment.
En el corral tornarem a abandonar la pista per tal
recórrer la part alta del circ i creuar per la part superior, de nou, el barranc de Llosa. Tot aquest tram

pren direcció sud-oest i després de pujar i baixar de
la penya Cortada, canviarem el rumb cap al nordoest muntanya a través en direcció al mas de Valdesánchez, on arribarem després de recórrer un
quilòmetre i eixir al camí que passa per la seua porta.
Seguirem aquest camí durant un quilòmetre més fins
arribar a unes altres ruïnes. Seguirem cap al cim del
Camperol resseguint unes fites marcades amb pintura fosforescent magenta i en tan sols 500 m, ens
veurem en la part alta d'aquest tossal, amb el regal
d'unes fabuloses vistes.
Ara toca descendir i emprendre, després d'un xicotet
turó, una baixada continuada i exigent fins a Aranyel,
aproximadament 500m en 2 Km. Ara portem recorreguts 11 km de la nostra ruta.
La tornada a Cirat la farem baixant al riu Millars i pel
seu marge esquerra, en el sentit del corrent, primer
per camí i després seguint una séquia, no sense
haver de fer algun equilibri i en una distància de 5
km, arribarem a Cirat on acabarà el nostre recorregut
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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

