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LA COVA DE
MAHOMA
SUERA - L’ALCUDIA DE VEO
Serra d’Espadà (Plana Baixa)
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
22 de novembre de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 650 m i de baixada 650 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
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TERRENY I VEGETACIÓ
Gresos i calcaries, pinedes i sureres.
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
640-I Gaibiel; 640-II Onda
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.

3

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

LA COVA DE MAHOMA
La visita a la Cova Mahoma és el pretext d’aquesta travessia per la serra d’Espadà des del
poble de Suera al poble de l’Alcúdia de Veo, tots
dos en el vessant nord de la serra.
La cova és de reduïdes dimensions, presenta
dues boques d’entrada, una tapiada que fou utilitzada com refugi en la darrera guerra civil. Presenta una sala amb estalactites i estalagmites
que degoten amb una pilastra...
Eixim de Sueras pel camí de Villamalur que
baixa i travessa el barranc de castro i ressegueix
el barranc de la Horadada. Més endavant ens
desviem per la pista de la font de la Figuera que
remunta pel barranc de la Carrasca fins a
guanyar un coll. Abandonem el camí a la vora de
les runes del corral d’Antoni i per un corriol pel
bosc apleguen al paratge de la cova Mahoma,
tot guitant entre el brancatge la retallada silueta
del castell de Castro.
Baixem de la cova i el camí ens porta als peus
del castell, en una ampla collada, agafem el
trencall de la dreta que davalla a la font de Castro, que raja abundant a la vora del barranc
homònim. La ruta segueix el camí amunt fins un
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forcall on a l’esquerra agafem un corriol que
porta a la font de l’avellaner i remunta un vell
camí empedrat fins al mas de la Campana. De
nou en la pista seguim a l’esquerra amunt fins
que acaba, seguim un corriol costerut que
guanya el coll de Pedralba, cruïlla de senders als
òrgans de Benitandus i Jinquer.
Els nostres passos decididament segueixen el
camí principal que baixa per un magnífic bosc de
sureres als poble d’Alcúdia de Veo.
___________________________________________________

La serra d'Espadà és un massís muntanyós situat
als últims estreps orientals del Sistema Ibèric, al
nord-oest del País Valencià. Gran part de la serra
forma el Parc Natural de la Serra d'Espadà.
Localitzada entre les comarques de l'Alt Millars, Alt
Palància i la Plana Baixa, la serra d'Espadà discorre
entre les conques dels rius Millars i Palància, al sud
de la província de Castelló. A la serra d'Espadà, hi ha
restes d'antigues neveres que servien per a emmagatzemar la neu. Aquesta es traslladava després a
les grans ciutats per a després ser utilitzada en usos
gastronòmics i medicinals. Declarada parc natural,
n'és un dels espais naturals millor conservats de tot
el País Valencià. La serra d'Espadà és coneguda per
les seves innombrables fonts, barrancs i frondosos
boscos d'alzines sureres (Quercus suber).

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

