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Descobrim
el pais

IV Ruta solidaria

ALCOTAS ANDILLA
Amb dinar de nadal
Els Serrans
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
20 de desembre de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.

DESNIVELL
de pujada 437 m i de baixada 490 m.
DURACIÓ
4 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres calcaries, pinedes, carrasques i
savines.
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
638 Alpuente, 639 Jerica, 666 Chelva, 667
Villar del Arzobispo.

Duració.

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

437 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

490 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

11 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

BIBLIOGRAFIA: GR.7
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

4h

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Alcotas - Andilla

a l’esquerra per una drecera que baixa al corral de la
Ubiela.

Alcotas és un menut llogaret del terme de Chelva
actualment despoblat. Romanen les cases però no la
gent, hi ha bancals conreats i altres en perpetu guaret on el bosc de mica en mica recupera l’espai perdut. És un paisatge auster de foies abancalades,
llomes boscoses, assagadors silents i corrals enrunats, hi són testimoni d’una activitat agrícola i ramadera ara en extinció.

Seguim l’asfalt de la carretera de la Pobleta baixant
a la rambla homónima. i per l’ample llit de la rambla
voltem el llogaret per agafar el camí vell d’Andilla
que remunta el puntal de la Cruz de la Horca. Resta
baixar al molí de la Vila, passar el pont medieval i
superar el coster que ens porta a la vila murada
d’Andilla punt i final de la ruta.

La ruta ressegueix una part de l’etapa del GR.7 entre
les poblacions de Chelva i Andilla que iniciem en la
cruïlla de la carretera d’Alcotas. El camí discorre pel
barranc de Torda (NE) deixa en un revolt el camí
principal i segueix pel llit del barranc. S’hi passa un
ressalt rocós i més endavant a la dreta salva un
abrupte talús per a resseguir per sobre del barranc
(W) fins abastar una ampla collada sobre la foia de
Torda. Hem de creuar la clotada tot passant per la
font de Torda i remuntar una ampla collada a la carretera de la Pobleta.
A l’esquerra agafem el camí dels corrals de Torda i
deixant a la dreta una central elèctrica dels molins de
vent pugem als corrals homònims. Tos els corrals
estan assolats, hi destaquen en la tècnica constructiva de pedra seca els grans arcs de mig punt que
sostenien les bigues del sostre.
Seguim ara l’ampla pista dels molins de vent (NE) i
en una cruïlla agafem a la dreta un ramal que baixa
en diagonal el vessant sobre la foia de la Pobleta i el
poble d’Andilla que guaitem sota les ennegrides
muntanyes de Peñaparda. En una nova cruïlla girem
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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

