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club de
Muntanya
l’eliana

Descobrim
el paIs

Serra Palomita
Vilafranca – l’Anglesola
VILAFANCA (Els Ports)
……………………………
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
22 de maig de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 452 m i de baixada 353 m.

1400
1260
1120
980

TERRENY I VEGETACIÓ
Serres calcaries, carrasques i pinedes
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
Vilafranca, Ed. El Tossal
BIBLIOGRAFIA: SL.18.2, PR.1
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar, llanterna.

Duració.

5:30 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

452 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

353 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

15 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

18

Vilafranca és la capital econòmica de la comarca
dels Ports, contrasten les grans naus de la moderna industria tèxtils amb el paisatge secular de
les moles amb les singulars construccions de
pedra seca, casetes, marges i assagadors producte d’una activitat agrícola i ramadera ara en
franc retrocés i desús. L’Esglesola – nomenada
oficialment en castellà La Iglesuela del cid – és
un menut llogaret aragonès pròxim a Cantavella.
En la ratlla termal hi ha l’ermita de Sant Miquel a
la Pobla del Ballestar, terra de frontera d’un mateix paisatge.
Durant la caminada hi veurem nombroses i diverses construccions de pedra seca des
de marges de camps, bancals, camins i assagadors a casetes o barraques de pastors, corrals,
aljubs, comptadors restes d’un paisatge cultural
ara mateix obsolet. són les restes de l’arquitectura tradicional de la pedra seca, les pedres sense
desbastar es col·loquen en fileres amb la simple
sustentació del seu propi pes. La solidesa de les
construccions rau en la sàvia disposició de les
pedres, hi predomina sobretot la utilitat i funcionalitat constructiva amb una pobresa extrema de
mitjos i un notable treball físic per aixecar-les.
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Partim de Vilafranca pel camí de la font Nova
que baixa, travessa el barranc de la Teuleria i
remunta el grauet de la Trinitat. Més planers seguim un assagador pel vessant de tramuntana
del Bovalar. En el mas de Marina enllacem amb
una pista que prompte abandonem per un vell
assagador que remunta la lloma dels Montllats.
Dalt hi connectem amb una pista que seguim a
ponent , en una cruïlla seguim al sud guanyant
una collada als peus del tossal de Palomita. Ara
baixem força per la pista i guanyem la carretera
de Mosquerola, però sense abastar l’asfalt seguim pel barranc de l’Horta fins a la font
homònima que raja en un racó ombrívol.
La ruta segueix barranc avall per agafar un ramal a la dreta que remunta el Cantó dels Perotos. Guanyem una ampla collada i la l’esquera
en direcció a ponent agafem un corriol que mena
a la font de la Formiga, que raja magra d’aigües.
Seguim ara un assagador que aboca a un morro
costerut a les vistes de la Pobla de Ballestar,
resta baixar la costera, travessar la carretera de
Vilafranca per assolir el llogaret. Hi destaca l’ermita de Sant Miquel, la bassa i el molí i el pont
medieval sobre la rambla de les Truites en la
ratlla dels regnes. La ruta segueix ara les revoltes de la rambla aigües avall fins el molí d’en
Dolç, a partir del qual agafarem un assagador
que remunta en direcció a ponent el qual ens
portarà a l’Esglesola.

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

Serra Palomita
Vilafranca - l’Anglesola

