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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
9 d’octubre de 2016
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes
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DESNIVELL
de pujada 580 m i de baixada 580 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
Llomes calcaries de gres roig, pinedes i
matoll, llentiscles, estepa blanca,
romaní, marrubí, arborcer.
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COL·LABORADOR
Amalio Fernández
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
695-Lliria 698 Sagunt.
Duració.

BIBLIOGRAFIA: Parc natural de la serra
Calderona.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

580 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

580 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.
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Distància horizontal.

14 km

Esforç. Quantitat d’esforç.
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Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Eixim de Marines Vell en direcció nord en paral·lel a
la Cv 25 al seu pas per la Colònia Marinen-se. Durant
un quilometre i mig, mantenint la cota, arribarem al
Barranc Tello que creuarem pel pont de la Cv 25.
Tot just creuar el pont, prenem la pista que surt a la
dreta en direcció nord-est, i ascendint durant dos
quilòmetres, amb rumb canviant nord nord-est, arribar
al camí de Gàtova a Tristan; ara portem recorreguts
3,5 Km. Aquest camí el seguirem fins a arribar a Gàtova (Km 5,5).
Creuem la població en sentit oest fins a arribar a La
Cv25 que reprendrem en direcció sud per a eixir de
Gàtova per aquesta carretera, ara en direcció sud.
Des de l'eixida d’aquesta població prenem una pista en
direcció al barranc de Gàtova que creuarem en direcció oest i que pren de seguida direcció sud-oest.
Aquesta pista canvia de sentit però mantè direcció
sud-oest- sud, i ens allunya momentàniament del barranc de Gàtova para després de creuar una primera
rambla i posteriorment la rambla de Rama, canviem de
direcció i ens dirigim de nou al barranc de Gàtova.
En aquest punt que portem recorreguts 10,5 Km ens
trobem un turó de 571 m. d'altitud que circumval·lem
en sentit de les agulles del rellotge per a tornar a trobar-nos amb el Barranc de Rama, ho creuem i reprenem direcció sud, seguint el camí que ens porta a La
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Cañada del Rincón i per una senda que es converteix
en pista arribar al nostre punt final Marines Vell.

Gàtova
El terme municipal de Gàtova se situa en l'extrem occidental de la Serra Calderona, a l'est de les muntanyes de la Cova Santa i Les Alcubles, dintre de l'anticlinal iniciat per la serra de Javalambre i continuat per
la serra d'Andilla, constituint totes elles les últimes estribacions de la Serralada Ibèrica. Els cims més destacats són el Pico del Águila (878 m.), Piezarroya (841
m.), Peñarroya (656 m.), el Gorg (que amb 907 m. és
el més alt de la serra calderona), les muntanyes de
l'Alt de la Calera (852 m.), Fuenfría (781 m.) i l'Arenal
(717 m.).
Aquí naix el barranc de Carraixet i també solquen el
terreny els de Chirivilla, Piñel i Sacañé; hi ha brolladors
i fonts, alguns d'ells amb aigües mineromedicinals,
com ara Tormo, los Cinglos, Iranzo,Alameda, Rebollo i
moltes més; les coves de Chirivilla i Sacañé, que han
estat utilitzades en algun moment com a refugi pel
ramat.
Les terres sense conrear estan ocupades per pi, surera, carrasca, romaní i pastures. Es caça el senglar i
altres espècies de caça menor, com el conill i la perdiu.
La població es troba als peus del Pico del Águila, amb
carrers desnivellats i tortuosos que s'emmotllen a la
topografia del terreny.

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

Penya Roia
al voltant del barranc de
Gàtova

