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La Cova del Tronc
II Travessía de la
serra d’Espadà
Alfondeguilla - Artana
Serra d’Espadà
……………………………

FITXA TÈCNICA

DATA EXCURSIÓ
13 de novembre de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 795 i de baixada 760 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
gresos i calcaries, sureres, carrasques i
pinedes.
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
640-IV Artana
Duració.

BIBLIOGRAFIA:
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba
adequada, queviures, protector solar.

5 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

795 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

760 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

14 km

Esforç. Quantitat d’esforç.
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Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Alfondeguilla - Artana
II travessia de la serra d’Espadà
Proposem una segona travessia de la serra
d’Espadà de migjorn a tramuntana entre els pobles d’Alfondeguilla i Artana. La ruta enllaça diverses sendes i pistes pels vessants més orientals de la serra que guaitem a la mar Mediterrània sobre les poblacions de la Vall d’Uixó i la
Vilavella. Visitarem la cova del tronc, cavitat
formada a favor d’una fractura que presenta una
boca de dos metres que dóna accés a gran sala
amb enderrocs, galeries i avencs: abasta 186
metres de recorregut i 86 de profunditat. Sols es
visitable a peu pla l’entrada de la cova. Fou utilitzada per a fer enterraments en època prehistòrica els quals foren datats per les troballes
ceràmiques a l’edat del Bronze.
La ruta travessa el poble d’Alfondeguilla i
agafa la pista que en direcció nord discorre pel
marge dret del barranc d’Eslida. En arribar a una
font eixuta, travessem el barranc i de seguida a
la dreta naix una senda que volta una quadra i
gira al E-NE, costeruda i faldejant, en llarga diagonal abasta el coll de l’Aigualit tot contemplant
a ponent la fragositat de la serra on destaca el
penyal del castell de Castro.
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Des del coll seguim al NE per una senda ran
d’una caseta que remunta un coster rocós i
guanya l’ampla carena. Seguim un ample assagador que munta al tossal de Penyalba. Després
baixen pel vessant de llebeig a la pista de la font
de Cabres, la seguim a la dreta i connectem amb
les petjades del GR.36. Creuem la ruta i amunt
guanyem el puntal d’Artana, estret mirador sobre
la costa mediterrània.
Ara seguim el crestall de la serra en direcció a ponent farcit de trinxeres de la Guerra
del 36 fins abastar les runes d’una caseta. Hem
de baixar un costerut corriol pel vessant nord,
son 200 metres de desnivell, fins al colladet
Roig. És una cruïlla de sendes, seguim recte en
direcció nord enfilant-nos en el rocam per a
guanyar l’ample llom de la serra. Ara, més planers, seguim el llarg llom de la serra fins abastar
una cruïlla, a la dreta tenim el ramal que ens portarà a la cova del Tronc situada en el vessant
oriental de la serra.
De nou en la cruïlla seguim a la dreta
baixant fins a una pista i de seguida per uns
bancals d’ametlers enllaçarem amb una altra
pista que baixa al barranc de Castro i ens portarà al poble d’Artana, fi de la ruta.

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

La Cova del Tronc

