443

club de
Muntanya
l’eliana

Descobrim
el paIs

LA SERRA DE LA
BALAGUERA III
La Pobla Tornesa - Vilafamés
Plana alta
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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
12 de març de 2017
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes

800

DESNIVELL
de pujada 600 i de baixada 600 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres calcaries, matossars i pinedes.
COL·LABORADOR
Jordi Alvir.
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DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
616-I Vilafamés, 616-II Orpesa.
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BIBLIOGRAFIA
Duració.

EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba adequada,
queviures, protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

600 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

600 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

12,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

12,5

La Pobla Tornesa - Vilafamés
La Serra de la Balaguera és un abrupte
relleu alçat entre la vall del riu Sec a llevant i la
rambla de la Viuda a ponent. És un “horts” de
direcció catalana N-S diferenciat al final de l’orogènia alpina. Si en la veïna serra dels del Desert de les Palmes aforen els crestalls rogencs
del Buntsanstein en la serra de la Balaguera els
materials enlairats són calcaries del Muntcheskal
amb formes arrodonides, cingles, coves i avencs.
Entre ambdós serres hi passava la via augusta,
ara des de la mola de la Vila guaitarem el pas de
l’AP.7 pel coll de Borriol.
Aquesta és la tercera vegada que visitem
la serra, la primera fou una travessia des del poble de Borriol a Vilafamés, en la segona pujarem
al poblat ibèric del Mollet i visitarem la cova de
Bolumini des de l’ermita de Sant Miquel a Vilafamés. Aquesta tercera visita discorre pels faldars
septentrionals de la serra unint la Pobla Tornesa
amb Vilafamés per la Mola de la Vila i el barranc
de la Rambleta, un paisatge eixorc de pedra, masos en runes i bancals abandonats.
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LA NOSTRA RUTA
Eixim de la Pobla Tornesa per la carretera de Vilafamés. per agafar un corriol a l’esquerra que
connecta amb la malmesa senda que en direcció
S. puja al tossal de la Vila. Dalt guaitem a sota
els pas de l’AP.7 pel coll de Borriol seguint les
passes dels romans i a llevant el serrat crestall
del Desert de les Palmes. Seguim Baixant al SW
pel crestall de la serra, remuntant la Penya Roja i
per la boca de la cova dels Malandrins salvar l’abrupta costera fins la collada de la Cova Negra.
Connectem amb una pista que a la dreta ens porta als camí de la Rambleta. Ara seguim amunt,
volta rere volta al mas del Mes Alt. Un corriol segueix la costera i guanya un puntal, deixem una
senda a l’esquerra, més amunt en deixem una
altra també a l’esquerra, passem el mas del Pi i
connectem amb la pista de la carena de la Serra,
la seguim a la dreta i quan baixa cap a Vilafamés
agafem una senda a la dreta NE que discorre per
l’ample llom de la serra de la Balaguera. En la
següent cruïlla abandonem el fil de la serra agafant la senda de les Tosses, llaçada rere llaçada
baixem pels faldars de la serra tot guaitant el poble de Vilafamés coronat pel seu castell rogenc,
aixecat amb les mateixos gresos rogencs del
Bundsanstein sobre els que s’aixeca. Tanca l’horitzó, l’inconfusible perfil de la Penya Golosa, ponent enllà.

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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BALAGUERA III

