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el paIs

TRAVESSIA
SERRA-OLOCAU
LA FONT DE LA GOTA
Serra de la Calderona
Camp del Turia
……………………………

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
12 de febrer de 2017
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes

DESNIVELL
de pujada 600 i de baixada 700 m.

700
630
560
490

TERRENY I VEGETACIÓ
Gresos, matossars i pinedes.
COL·LABORADOR
Jordi Alvir.
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
668-III Serra
BIBLIOGRAFIA
GR 10 - PR 8
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba adequada,
queviures, protector solar.

Duració.

5’30 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

600 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

700 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

16,3 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

La ruta del diumenge ens portarà a
una serra pròxima a l’Eliana que quan mirem
nord enllà guaitem tots els dies i de tan casolana gairebé no li presten atenció. Caminarem
pels faldars meridionals de la Calderona des
del Poble de Serra al d’Olocau, per un terreny
força trencat entre abruptes barrancs i cingles
enlairats. Presenta una vegetació canviant
segons siga el sòl àcid o bàsic, sobre els terrenys àcids del Buntsantein (gresos) es desenvolupen les sureres i el pi rodeno i sobre
els sòls bàsics del Mutchenkalk (calcaries) les
carrasques i el pi blanc.
Eixirem de Serra pel camí de la Deula
que remunta el barranc homònim fins al colladet de la Pobleta talaia sobre la vall de Lullén, la vall porta del cel, sojorn de la cartoixa
de Portaceli. El camí més planer faldeja per
sobre dels cingles de la Pobleta el robust
massís de Rebalsadors fins el coll de la Moreria. Des del coll, important cruïlla de camins,
seguirem el camí de la font del Berro que ens
baixarà al barranc de la Pedralvilla. Aigües
avall aplegarem a l’ombrívola font de la Gota,
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de migrades aigües raja sota unes penyes de
gresos rogencs. Poc després agafarem una
senda a la dreta que travessa el barranc de la
Pedralvilla i remunta al racó dels Forns. Un
corriol a l’esquerra guanya el puntal de la sima i més planer segueix en direcció a llebeig
per sota dels cingles de les penyes de la Pedralvilla. Entre bancals abandonats passem
per l’aljub de Camilo, faldejant abastem un
coll que dona pas al barranc de Sentitx, baixem i travessant el barranc connectem amb la
pista de la Hoya.
Seguim a l’esquerra, amunt, al coll de Sentitx, cruïlla de camins a partir del qual girem a
migjorn remuntant Penya Blanca fins el coll
de Cutxara, en aquest punt agafen a la dreta
una senda que en direcció a ponent baixa pel
vessant dret d’un abrupte barranc fins el barranc de Carraixet. Resta salvar un parell de
guals i remuntar una costera sota les penyes
del Maimó per aplegar al poble d’Olocau.

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

SERRA-OLOCAU
La font de la Gota

