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PRIMERA RUTA
DEL CURS 20152016: EL REMEI
UTIEL
SERRA DEL NEGRETE
PLANA REQUENA-UTIEL
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
27 de setembre de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana

1300
1170

DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 400 m i de baixada 400 m.
DURACIÓ
4 hores aproximadament

1040
910
780
650
520
Gráfica 7

390
260
130

TERRENY I VEGETACIÓ
Serres i cingles calcaries. Pins, carrasques,
coscolls i matoll de romer, bruc i estepa
COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
693 Utiel
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.

400 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

400 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

13,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

13,8

PRIMERA RUTA D’AQUEST
CURS
2015-2016
Enclavada en la vitivinícola comarca valenciana de la
Plana de Requena-Utiel, la serra del Negrete ostenta les
altures màximes d'aquesta zona, on arriba a superar la
cota de 1.300 m. El pic del Remedio abasta els 1.307 m. i
la penya de l'Àguila 1.304 m. encara que curiosament són
els propers cims de Marisancho (1.291 m) i el Negrete
(1.292 m), -el qual dóna nom a la serra- els més visitats
des del punt de vista muntanyenc, potser per ostentar tots
dos sengles vèrtexs geodèsics.
Un altre cim destacat és el Mazorra amb 1.086 m, el qual
alberga restes d'un poblat iber.
La serra del Negrete està poblada de pins, carrasques,
coscolls, matoll de romer, bruc i estepa i junt amb la Casa
Medina s’ha convertit en la zona d'expansió d'Utiel, fonamentalment a l'entorn del santuari de la Mare de Déu del
Remei.
Fins al moment el Club de Muntanya ha fet 22 excursions
en la Plana de Requena- Utiel, de les quals 3 han sigut a
la serra del Negrete. Per tant anem a terreny conegut.
Començarem el nostre recorregut des de la mateixa
ermita del Remei, on trobarem i gaudirem de la seua gran
font. L'edifici disposa d'una façana d'estil barroc amb taulellets de ceràmica i d'unes grans i proporcionades dimensions a tot el conjunt del santuari, el qual fou abans
una xicoteta ermita datada en 1564.

esplèndid mirador des del qual gaudirem d'una àmplia
panoràmica de la plana de Requena-Utiel.
Connectarem amb la pista que circumda aquest enclavament i en direcció nord, ens acostarem al racó on comença la senda, a la vora d'un xicotet barranc. Després
recorrem uns 600 m. des del començament de la senda
per eixir a la pista que va al pic del Remedio. Només ens
falten 200 m. per a pujar a la primera talaia, pic on estan
ubicades les antenes.
En algun moment anirem camp a través però sense problemes ja que la vegetació és de poca alçada i no és
abundant. Connectarem amb el carril que es dirigeix a
l'esquerra, per tal d'assolir el vèrtex geodèsic del Negrete
de (1.292 m.) el qual es troba un poc desplaçat cap al
sud.
Una vegada a dalt del cim, la panoràmica del paisatge
regalarà, entre altres, l'observació de les muntanyes del
Mugró, el Caroig, la serra Martés, el Teix, l’Atalaia o Javalambre.
Després de visitar el pic, ens dirigirem per la pista fent
una ziga-zaga per a recuperar el mateix sender que al
seu dia prenguérem des del mas de Cavaller, en direcció i
en descens cap a l'Hontanar, àrea recreativa.
Des d'aquí ens dirigirem a la urbanització de la Casa Medina per a tornar a pujar a l'ermita.
El dinar, si és posible, el farem en l'àrea recreativa de
l'ermita.

Seguirem per darrere de l'ermita pujant uns graons i per
l'embut que forma la rambla del Remei, arribarem a un
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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

