club de
Muntanya
l’eliana

416
Descobrim
el pais

EL PIQUET
TURÓ DE LUCENA
CASTELL DE
L’ENCOMIENDA
ENGUERA
La Canal de Navarrés
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
08 de novembre de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana

600
540

DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 700 m i de baixada 700 m.
DURACIÓ
4 hores aproximadament

480
420
360
300
240
Gráfica 7

180
120
60

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

2

Desnivell de baixada.

650 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14 km

Esforç. Quantitat d’esforç.
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Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

El Piquet
Iniciarem la nostra ruta en la població d'Enguera (Énguera) pel
carrer Sant Antoni, fins a arribar a la seua ermita, ja als afores.
En aquest punt prendrem el camí de la dreta de l'ermita,
deixant al costat un càmping i un dipòsit d'aigua i iniciarem
l'ascens per un senda que va seguint la línia elèctrica i puja
directa cap al Piquet.
Creuarem la pista que uneix Enguera i Montesa i uns metres a
la dreta d'una construcció, veurem la continuació de la senda
amb un cartell pintat a la roca i mig esborrat que indica el
Piquet.
La pujada al Piquet (592m) transcorre per un tallafoc que
segueix, com hem indicat, el traçat de la línia elèctrica i puja
fins a les antenes, a les quals arribarem després d'haver
recorregut 2,2 km fins a la creu on es troba el vèrtex geodèsic.
Continuarem per la pista que surt des de les antenes cap al
sud, planejant i amb matolls de poca alçària. Passarem una
altra caseta d'antenes i seguirem fins a tornar a eixir de nou a la
pista d'Enguera a Montesa (km 3,5), la creuarem i prendrem
una altra pista que inicia un descens entre una frondosa pineda
(en aquest punt cal estar atents perquè hi ha una altra pista que
contínua recta).
Quant portem recorreguts uns 5 km des de l'inici, passarem pel
lateral del corral de Campanilla, on hi ha un pal indicador i a la
nostra esquerra ix una altra senda cap a Enguera.
Continuarem per la pista i la deixarem un poc més endavant
per a prendre una altra senda que ix a la dreta marcada com a
PR i que ens portarà a la font de Lucena.
Finalment arribarem a una zona recreativa (km 5,9) amb taules,
al peu del castell de l'Encomienda. Des d'aquest punt
accedirem al castell per a visitar les seues ruïnes.
El castell de l’Encomienda pot considerar-se d'origen musulmà,
possiblement construït entre els segles XI i XII, de fet, encara que el seu
topònim sembla provenir de temps anteriors a la dominació musulmana,
és en aquesta època quan es configura l'actual població i els nombrosos
llogarets i alqueries que en depenen. A més en aquest moment Énguera
va aconseguir certa rellevància, concretament durant un curt període del
segle XII en el qual fou capital comarcal d'un regne taifal que abastava
fins a Dénia. Després de la conquesta les tropes castellanes al
comandament de Pedro Núñez de Guzmán van prendre el castell i
dugueren a terme una reforma per al seu aprofitament. La seua situació
fronterera, va tenir sempre una gran importància estratègica, per la qual
cosa es va mantenir en ús fins a la seva demolició en 1365, ordenada
per Pere IV d'Aragó, per evitar que pogués ser utilitzat per les tropes
castellanes durant les Guerres de la Unió. Açò i el terratrèmol de 1748,
van deixar en castell en ruïnes, tal com ha arribat a l'actualitat.

Després de la visita al castell anirem a veure les ruïnes del
poblat ibèric per una pista que surt per un costat de la zona
recreativa, itinerari marcat com a SL-V6, cap al turó de Lucena.
Arribarem a un encreuament (km 7,4) on prendrem la senda
que inicia l'ascens cap a les restes del poblat ibèric. Iniciarem
l'ascens i en arribar al cim del turó, trobarem una caseta de
fusta que suposem utilitzaven els treballadors de l'excavació.
Seguirem per aquest cim i arribarem a les ruïnes del poblat, el
qual es troba en un estat d'abandó prou penós.
El jaciment arqueològic de Cerro Lucena (Turó Llucena) d'Enguera,
es localitza en un alt de 429m. d'altura màxima i amb una altura relativa
al pla de 110m. Forma part d'una xicoteta serra paral·lela a la plana
d'Enguera i situat al nord d'aquesta. La zona va ser excavada entre
finals de la dècada dels seixanta i principis dels setanta del segle passat.
Com a conseqüència d'aquests treballs es poden veure les restes
d'aproximadament una vintena de departaments i una torre d'aparell
ciclopi, de clara influència hel·lenística. Es tracta d'un assentament
fortificat. Fins al moment Cerro Lucena és sens dubte el major jaciment
d'època ibèrica i el més interessant de la comarca de la Canal de
Navarrès.
Entre els materials trobats, conservats alguns d'ells al Museu
Arqueològic Municipal d'Enguera, destaca un conjunt de ceràmiques
ibèriques amb decoració figurada. Al costat de diversos gots decorats,
on predominen les temàtiques fitomorfes, es compta amb dos fragments
amb decoracions zoomorfes i un en què es conserva part del cap, tors i
extremitats d'una persona.
Els materials arqueològics recuperats durant l'excavació, ens indiquen
que el poblat de Cerro Lucena romangué ocupat, almenys, des de
principis del s. IV a. de C. fins a la segona meitat del S I d.de C.

Per la caseta de fusta i per la nostra dreta cap al costat del
poble, prendrem la senda de descens fins arribar al fons del
barranc de Lucena i girarem a la dreta, aigües amunt, per a
arribar a la font de Lucena (km 9,4).
Continuarem pel barranc fins a un pal indicador, on iniciarem
l'ascens per la dreta, fins arribar a l'encreuament per on vam
començar l'ascens al poblat. D'aquí ix una senda denominada
de Museros cap a Enguera.
Seguirem per la pista fins a l'àrea recreativa i posteriorment,
farem el descens cap al poble per la senda que surt davant de
l'àrea i a l'esquerra del castell. És una senda que discorre pel
fons d'un barranc i que ix al camí del barranc de la Pileta.
Després de passar per una residència de la tercera edat, hi ha
una font i una àrea recreativa amb panell informatiu d'una via
ferrata.
Finalment tornarem a l'ermita de sant Antoni de Pàdua per a
entrar de nou en la població d'Enguera, principi i final d'aquest
ruta.
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