club de
Muntanya
l’eliana

421
Descobrim
el pais

Xulilla- Els Calderons-Sot
Xulilla
Els Serrans

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
17 de gener de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
DESNIVELL
de pujada 526 m i de baixada 523 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Terreny cretaci calcarie, pinedes i matoll, bosc
mediterrani .
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COL·LABORADOR
Jesús Manuel Huerta
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
666 Chulilla-694 Chera
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. No hi ha fonts en tota la ruta.

Duració.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

526 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

523 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

13,7

Primera ruta de l’any
Xulilla-Els Calderons- Sot de
Xera
Eixirem de Xulilla des de la urbanització Santa Bàrbara, en direcció nord. Als 500 m del pàrquing deixarem la CV-394 per a dirigir-nos al llit del riu Túria on
agafarem un camí a la dreta que ens portarà a un
primer mirador. Un tram després ens trobarem un
segon mirador des del qual tindrem una impressionant vista aèria del congost del Túria i el Toll Blau.
Caminant per la part elevada vorejarem les gorges
que amb el temps ha llaurat el pas del riu i recorrerem la zona coneguda com els Calderons. Començarem el descens per a trobar-nos amb els magnífics
ponts penjants i després remuntarem el llit del riu per
una senda paral·lela al corrent d'aigua, al final de la
qual s'arriba a un magnífic bosc de ribera que ens
conduirà a la presa del pantà de Loriguilla.
Aquesta senda és coneguda com el camí dels Pantaners i fou traçada en els anys 50 per a la construcció d'aquest embassament.
Des d'aquest punt i en lleuger ascens recorrerem 3,5
km pel “camí de Loriguilla a Sot”, el qual deixarem
per un altre camí a l'esquerra que ens portarà al
Puntal de las Ubielas i al Rebolcador. Des d'ací
prendrem una senda en direcció sud per tal d'anar
fins al camí de las Cubilas i al mirador, on dinarem.
En acabant de dinar i en descens, ens enfilarem cap
al poble de Sot de Xera, final del nostre recorregut.

Xulilla
El poble se situa en la vessant d'un alt promontori, dominat pel
castell àrab que conserva torrasses i muralles del costat de la
població. Per la part que dóna al riu hi ha un canó que el fa
inexpugnable, per la qual cosa, en aqueix costat, manca de
construccions defensives.
La major part del terme s'estén sobre terreny cretàcic. En
aquest altiplà calcari, l'erosió del riu Túria ha creat una falç i el
Salt de Xulilla, de 160 metres de profunditat i 10 metres d'amplària. La vegetació està formada per pinedes (carrasca) i muntanya baixa mediterrània. Pel que fa a la fauna, les espècies
més importants són les rapaces, tant diürnes com a nocturnes,
la perdiu, el conill, la llebre, rabosa, teixó i senglar. En el Túria
habiten barbs i truites.

Sot de Xera

El poble està assentat en una depressió coneguda com la Vall
de l'Alegria, al peu d'una roca de composició calcària coneguda
com El Morrón.
Per un dels canons naturals discorre el riu Sot o Reatillo que
neix en el paratge conegut com a las Fuentes, passa prop de la
població, a la qual abasteix d'aigua potable, així com s'utilitza
per a regar les hortes, en el pas pel poble s'ha aprofitat per a fer
unes piscines naturals. En el terme hi ha nombroses fonts algunes amb propietats medicinals, les més significatives són font
Santa María, font Feig, i font del Tio Fausto.
El terme posseeix des del punt de vista orogràfic abruptes muntanyes, entre els 300 i 1000 m, però de gran realç i bellesa a
causa del gran desnivell existent amb les terres confrontants, no
existint pràcticament planes; formades per materials calcaris,
quedant emmarcades en el Sistema Ibèric. El sistema muntanyenc, està compost per materials mesozoics i el seu plegament pertany al plegament Alpí, observant-se en diferents punts
grans deformacions dels estrats, degudes a la formació de cobertera coneguda geològicament com l'Anticlinal de Sot.
A causa de la seva especial composició geològica (alternança
de calcàries i margues molt fisurades) les muntanyes estan
poblades de coves i avencs de gran bellesa com a conseqüència dels processoscàrstics, constituint un edifici en el qual trobem dolines, ubales, polges, lapiaços, coves i surgències. És
d'especial interès, esmentar l'aparició de gran quantitat de fòssils corresponents a la sèrie "Margues de Sot de Xera".

Revisió i correcció del text Lluis Ferrer i Crespo
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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

