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TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes

DESNIVELL
de pujada 449 i de baixada 490 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
serres calcaries, matossars i pinedes.
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CARTOGRAFIA
795-I Xàtiva – 795-II Real de Gandia
BIBLIOGRAFIA: GR. 237; PR. 172
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba adequada,
queviures, protector solar.

Duració.

5 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

449 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

490 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

1

Distància horizontal.

14,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

14,8

El miracle dels Corporals i el
Castell de Xió
Quatretonda i Llutxent son dos pobles de la
vall d’Albaida situats ens els vessants meridionals de
la serra del Buixcarró. Ja visitarem anys enrere
aquesta serra pels abruptes vessants del Pla de Corrals, ara caminarem per les muntanyes més arrodonides de la solana, tot guaitant la vall d’Albaida, caracteritzada pel color blanquinós de l’albarís tancada
a migjorn pel cordal de la serra del Benicadell i de la
Covalta.
Es una terra de convents i miracles, terra de
castells. I ara sintetitzem els fets ocorreguts allà pel
segle XIII en aquests paratges.
“El Miracle de les formes o corporals, venerats en l’actualitat a la població aragonesa de Daroca,
tingué lloc en el Mont Sant de Llutxent. Per sorpresa
fou atacada en aquest paratge l’host cristiana comandada per Berenguer d’Entença per un estol de moros
del veí castell de Xió. Abans d’entrar en batalla el sacerdot oficià una missa, consagrades les formes i
sense poder combregar per l’atac enemic, embolicà
les hòsties consagrades en els corporals que amagà
en un pedregar. Guanyada la batalla miraculosament
per ser l’enemic superior i recuperats els corporals les
formes apareixen tacades de sang. Una segona batalla fou guanyada guiats pel corporals a manera d’estendard... Després de les victòries tots els cavallers
volien la sagrada relíquia... La disputa acabà en posar
els corporals en una mula que deixada peregrinar en
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llibertat no parà fins arribar a Daroca.”
La nostra ruta naix en el poble de LLutxent
pel camí del Calvari remuntant fins el convent de la
Immaculada seu d’un famós retaule de rajoletes que
rememora el miracle dels Corporals. Seguim més
planers fins el convent del Corpus Christi, amb possible visita del claustre. Després seguirem una senda
que ens portarà al veí castell de Xió, fortalesa almohade del segle XII.
La ruta segueix en direcció a ponent baixa a
un barranquet i entre bancals d’oliveres guanya una
moderna transformació de tarongers. El camí gira al
NE i per la vora d’una caseta naix la senda que enfila
el camí de la serra. Dalt de l’ampla lloma deixem a
llevant el vèrtex dels Escopalls i seguim en direcció N
pel pla de la serra fins el coll de l’Aire. Seguim recte
deixant a l’esquerra el camí de l’Avenc i poc després
a la dreta el camí que baixa a Pinet. Seguim amunt
pel vessant de llevant guanyant el pla de les penyes
de Benifat. Cruïlla de camins i talaia sobre la veïna
població de Pinet i la vall homònima.
Deixem a la dreta el camí de la cava de la Falaguera i
agafem a l’esquerra el camí de Quatretonda que discorre pels faldars de la muntanya entre el barranc
dels Conills i el barranc de l’Avenc.
El camí passa per una casa i aplega a la
rambla de Quatretonda, connectem amb la pista del
Pla de Corrals que seguim en direcció S, en l’ample
interfluvi seguim la pista que més endavant abandonem a la vora d’una caseta i per sota un esperó rocós
baixem al barranc de les Cucales. La ruta passa per
un motor i pel camí de les solanes aplega al poble de
Quatretonda.

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’ESPORTS I CULTURADE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER ACTIVITATS DE LA PROMOCIÓ DE L’US DEL VALENCIÀ PER ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT
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