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Descobrim
el pais

PER TERRES DE
VEREMA II
REQUENA
SERRA DE LA HERRADA I
EL RIU MAGRE
PLANA REQUENA-UTIEL
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
4 d’octubre de 2015
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
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DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 650 m i de baixada 650 m.
DURACIÓ
6 hores aproximadament
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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
720 Requena
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.

650 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

3

Desnivell de baixada.

650 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

19,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

19,8

Per terres de verema II
Enclavat en la vitivinícola comarca valenciana de
la Plana de Requena-Utiel, el riu Magre després de passar per Requena comença a dibuixar meandres per a endinsar-se en un profund congost entre les serres de Malacara i Martés que li permetrà abandonar l'altiplà i incorporar-se a la Foia de Bunyol.

La nostra ruta

L'excursió d'aquesta setmana, junt amb l'anterior forma part, en aquest inici del curs, d'aquest menut monogràfic que hem anomenat
“per terres de verema”.
A diferència de la realitzada en el Negrete d'Utiel, totalment senyalitzada com Pr, aquesta es
caracteritza per la seua falta de senyalització,
per la qual cosa és més difícil el seu seguiment.
La longitud d'aquesta ruta és la que ens ha portat a qualificar-la de 2/3 botes ja que són 19,5
km aproximadament.
Eixim del Rebollar en direcció est pel camí de
Setaigües, recorreguts uns 650m ens dirigirem
a una xicoteta pineda situada a la dreta, per a
arribar al Barranc de la Boquera, el qual seguirem durant un quilòmetre aproximadament , on
ens desviarem a l'esquerra en direcció sud-oest
i vorejant un camp agafarem un camí en direc-

ció a la casa de l'Ametler.
Seguirem el camí fins arribar a un grup destacat
d'alzines, hi farem una aturada per a esmorzar,
haurem recorregut 4 Km. Seguirem el camí que
ix en direcció sud-oest i gira al nord-oest durant
2,5 km on es converteix en senda que creua el
barranc del Pocico per a arribar a la casa de l'Atrafal. Des d'aquí seguirem el Riu Magre fins a
les ruïnes del Molí de l'Atrafal.
A partir d’aquest lloc i fins al pont de Jabonero
anirem sense camí ni senda definida buscant el
cordal per a poder Baixar de nou al llit del riu.
Del pont de Jabonero prendrem la pista de les
cadenes per a abandonar-la en el punt on es
creua amb el barranc Ollero i, sense cap traça,
buscar l'eixida a la Casa de la Herrada, on ens
aturarem a la seua font a dinar, portarem recorreguts 14Km.
Des d'aquí ens dirigírem a les antenes del Montote i farem el descens seguint el tallafoc en
direcció de nou a la Casa de l'Ametler.
Per acabar en un ziga-zaga nord-est nord arribarem al punt final el Rebollar.
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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

