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Descobrim
el paIs

El barranc del riu
Llucena
LLUCENA (L’Alcalatén)
……………………………
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
17 d’abril de 2016
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT ***
Llit del barranc, sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 550 m i de baixada 550 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
cingles i moles calcaries, carrasques i
pinedes

1100
990
880
770
660
550

COL·LABORADOR
José Luis Agulló
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana

440
Gráfica 7

330
220
110
0

CARTOGRAFIA
521 Beseit - 546 Ulldecona - 545
Morella.
BIBLIOGRAFIA: Parc natural de la
Tinença de Benifassà - Els Ports.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Duració.

5/6 h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

550 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

550 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

18 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

18

Magnífica excursió en la comarca castellonenca de l’Alcalatén, la qual compartix els termes municipals de Xodos
(Chodos) i Llucena (Lucena del Cid).
L'itinerari circular empra part d'algunes sendes senyalitzats com el PRCV328 i Ruta dels Molins d’Aigua, complementat amb trams sense l'ajuda d'aquests itineraris
homologats.
Un recorregut que té com a plat fort, el transcurs pel congost del riu Llucena, on disfrutarem d'un esglaiador entorn, mentres ens divertim salvant escalons rocosos i estrets del barranc sense grans dificultats amb l'ajuda de
nombrosos equipaments tipus ferrada.
Al tram espectacular i atractiu del barranc, se li complementa una excel·lent variant per camins i sendes que
recorre paratges de gran bellesa, passant per algunes de
les masies de la zona.
Cal evitar fer aquesta ruta amb pluja, ja que pot ser molt
perillós caminar pel barranc, sobretot en les zones més
estretes i complicades.
Un poc abans d'entrar a la població de Llucena, hem de
seguir les indicacions de Terol i a l'eixida girarem a la dreta i prendrem la CV-1740, la qual ens portarà al mas de
Llorenç. Ací acaba el tram asfaltat pel qual seguirem la
pista uns 2 quilòmetres, sempre per l'esquerra, seguint la
indicació de naixement del riu Lucena. Deixarem els vehicles en una pinada abans del naixement del riu.
A uns 300 m creuarem per primera vegada el curs del riu
Llucena. A la nostra dreta hi ha una xicoteta àrea recreativa i a l'esquerra un ullal d'aigua, reconegut com el naixement del riu Llucena.
Seguirem aquests primers trams, els quals en alguns
punts s'estan reparant dels danys ocasionats per les pluges i anirem alternant trams de pista i llit del barranc durant uns 3 km, lloc on ens trobarem amb el primer en-

creuament amb pal senyalitzador del PR-328. Nosaltres
resseguirem pel riu i deixarem a l'esquerra el PR 328, pel
qual tornarem més tard. Continuarem ja de forma ininterrompuda per l'interior del llit, on passarem pel costat d'una pedrera abandonada.
Continuarem pel barranc en un recorregut prou incòmode
ja que cal pujar i baixar roques contínuament i quan no,
per zones de graves, cosa que fa que el recorregut siga
més lent de l'habitual.
Ens trobarem per fi amb el primer obstacle equipat amb
una cadena per a salvar-lo, no obstant això, es pot passar
sense complicació.
Avançarem pel caixer del barranc i en poc de temps arribarem el segon pas equipat i possiblement el més espectacular, amb trams d'escalons ferrats i cadenes el qual, a
part de l'expectació o rebombori que pot despertar, es
passa sense grans problemes.

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

CLUB MUNTANYA L’ELIANA COMPTA EN UNA AJUDA CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER ACTIVITATS DE LA PROMOCIÓ DE L’US DEL VALENCIÀ PER ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA

EL BARANC DEL RIU LLUCENA

