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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
26 de març de 2017
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes

DESNIVELL
de pujada 950 i de baixada 950 m.

1100
990

TERRENY I VEGETACIÓ
Serres calcàries i margues. Sureres, pi
rodeno, matolls com brucs, ginebres,etc.
COL·LABORADOR
José Luis Agulló
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
640 Onda-639 Jérica.
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EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, impermeable, roba adequada,
queviures, protector solar.

Duració.

6:30 h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

950 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

950 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

20,1 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

20,1
20

Figueres (Higueras)
Figueres (en castellà i oficialment Higueras), és un
municipi a la comarca de l'Alt Palància. Limita amb
Caudiel, Montant, Pavies i Torralba del Pinar.
Municipi inserit dintre del Parc Natural de la Serra
d'Espadà. Compta amb altures que ultrapassen els
1.000 m d'altitud, com ara: La Pedriza (1.050), Monte
Redondo (1.006); La Zarza (1.022), El Majadal
(1.012) i El Rodeno Alto (1.080); des d'alguns d'aquests cims, es pot distingir la mar Mediterrània, així
com les valls del Palància i del Millars, des d'una posició envejable. També hi ha gran nombre de fonts,
més de vint, de les quals en destaquen la de la Salut,
la de la Maricalva, brollador d'aigua potable que ha
assortit des de sempre la població; la dels Anouers,
Las Balsillas, i l'Elvira; tot plegat dóna com a resultat
un municipi amb diversitat de rutes, com ara la de
“Los catorce manantiales” que al llarg del barranc de
l'Aiguanaj ens passeja per catorze brolladors permanents, i un paisatge amb força varietats d'espècies
vegetals i animals.
Eixirem de l'Eliana cap a la Circumval·lació en direcció a Terol, prendrem l'eixida de Caudiel i agafarem
la desviació a la dreta en direcció a Higueras; arribarem al poble i a l'eixida trobarem un pàrquing amb
capacitat per a uns 7 u 8 cotxes, ací deixarem els
vehicles.
Eixirem del pàrquing a la carretera a l'esquerra i immediatament ens trobarem amb un camí a la nostra
esquerra que ens portarà cap a unes instal·lacions
esportives, les passarem, creuarem per una passa-
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rel·la i pujarem per unes escales que ens portaran al
carrer de la Font; agafarem cap a la dreta on trobarem un pal indicador del PR-CV 63.5 i la font Maricalva; seguirem aquestes indicacions.
Una vegada a la font abandonarem el PR per a dirigirnos a la font de la Canaleta per la senda dels Contrabandistes que surt a la dreta, amb marques blaves i
blanques, indicacions que seguirem pràcticament
durant tot el recorregut fins al vèrtex geodèsic del
Monte Elvira.
Quan arribem a la cresta de la serra tindrem una panoràmica espectacular de la Penyagolosa.
En el pròxim encreuament girarem cap a l'esquerra
deixant momentàniament la senda principal i agafarem un altre sender menys transitat fins a sortir a una
pista, doncs immediatament prendrem una sendera a
la esquerra on tornarem a trobar les marques blaves i
blanques, les quals ens duran a la lloma de la Cérvola.
Continuant per aquesta, descendirem a un encreuament amb la pista des d'on ix la senda que puja al
vèrtex geodèsic de Monte Elvira, la qual prendrem a
la tornada. Seguirem a la dreta per la pista i al poc
ens sortirà una altra a l'esquerra, on hi ha les marques del PR, que seguirem fins a un nou encreuament.
En aquest girarem a la dreta per l'anomenat camí dels
Contrabandistes amb pendent ascendent fins a un
pròxim encreuament en què girem a la dreta, per un
camí menys definit fins a les ruïnes d'un corral.
A partir d'aquí la senda es perd en alguns moments
encara que està marcada amb fites, les quals seguirem per arribar al mirador. Dalt del penya-segat podrem gaudir dels tallats de l'alt dels Coloms i de Montanejos.

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

Monte Elvira

