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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
23 d’octubre de 2016
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes

DESNIVELL
de pujada 384 m i de baixada 426 m.

1400
1260

TERRENY I VEGETACIÓ
Margues algeps, gresos i calcaries,
carrasques, pinedes, bosc de ribera.
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
Camarena de la Sierra 613.
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BIBLIOGRAFIA:
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba
adequada, queviures, protector solar.

Duració.

6 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

580 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

580 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

16,7 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

16,7

De nou tornem al terme Manzanera per a visitar dos
paratges singulars, les Agulles de las Alhambras i la
tardor del bosc de ribera del riu de Torrijas. Aquest
riu ha llaurat una estreta fenedura oberta de sud a
nord a favor de fractures i falles geològiques on els
barrancs tributaris han diferenciat cingles i penyals.
La vall està relacionada amb el diapir Arcos de las
Salinas – Manzanera que esventra la serra de Javalambre, hi afloren els materials de bigarrats colors
del Triàsic: Muscheskal, Bundsantein i Keuper.
L’espectacular paisatge de les agulles de las
Alhambras és fruït de l’erosió que ha buidat els materials tous, argiles, marges i algeps fent aparèixer els
estrats verticals de les dolomies calcaries. Son llargues fileres d’escates verticals disposades en paral·lel
en la cresta de la muntanya com una dorsal d’un sauri
gegant.
Las Alhambras, el riu Alfambra de Gudar o
l’Alhambra de Granada és un topònim d’origen àrab
amb el significat de color roig. Així las Alhambras significaria “les roges”, tal vegada pel color rogenc dels
materials que afloren en aquesta vall.
Aparcarem els cotxes en l’entrador de las Alhambras, a pocs metres a l’esquerra, hi ha el cartell de
la via ferrata de las “Agujas de las Alhambras”. Un camí baixa al riu, el travessa i mor en un camp. A l’esquerra s’enfila un corriol i poc després es bifurca, a la
dreta el més evident porta a la via ferrata. A l’esquerra
seguim remuntant cercant el barranc que s’obri pas en
el crestall rocós. Fàcilment guanyem el pas i girant a la
dreta, W, remuntem el coster que guanya la doble for-
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mació d’agulles del crestall. Som als peus del final de
la via ferrata.
A partir d’ací la ruta és fàcil de seguir, discorre
planera ran del crestall meridional guaitant les vistoses
agulles del crestall septentrional. Guanyem la cota
1243 metres amb vistes al llogaret de los Olmos. A
sota hi tenim un barranc amb dos agulles i al sud l’ombria del carrascal. En la capçalera del barranc hi ha un
corral al qual baixa una senda entre el sabinar. Baixem
al corral i seguim recte SW, salvem l’ampla collada de
la Calera i davant uns camps de carrasques amb tanques de filferro cal cercar a l’esquerra una pista que
baixa a l’aldea de los Olmos.
Després de visitar el llogaret, seguim la pista de Torrijas SW, de seguida, una nova cruïlla i agafem un ramal a l’esquerra que baixa creua el barranc de las
Fuentes i remunta costeruda. En una cruïlla deixem un
ramal a l’esquerra i seguim una llarga pista que pel
bosc remunta en diagonal SW en direcció al coll Royo.
Remuntem l’ombria del Verdino fins abastar una collada, a la dreta deixem el “collado Royo”. En una cruïlla
agafem una pista que baixa costeruda NE volta la foia
del mas de Moreno, s’hi passa vora les runes del mas i
apleguem a la carretera de Torrijas.
Travessem l’asfalt i el riu homònim i agafem a l’esquerra la senda de la font del Gavilan, discorre per la riba
dreta del riu, passa un dipòsit d’aigua i per sobre d’uns
camps abasta la zona d’esplai del Gavilan. La ruta
baixa pel congost del riu, cascada, passa per la font
del Cañuelo i per pista anem a la font del Confite. S’hi
creua el riu i pel marge esquerre per sobre d’una séquia anem a la masia d’Olba. Ara un ramal de pista
ens deixa en el Balneari del Paraiso i per la carretera a
l’esquerra apleguem al llogaret de los Cerezos.

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
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