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Fanzara - Ribesalbes
Seguint el riu MIllars
Fanzara
Alt Millars
……………………………

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
14 de maig de 2017
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana

DIFICULTAT **
Sendes, camins, i antiga sequia.
DESNIVELL
de pujada 450 i de baixada 446 m.
TERRENY I VEGETACIÓ
llomes, barrancs i cingles calcaries, ,
carrasques, pinedes i vegetació de ribera.
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COL·LABORADOR
Jose Luis Agulló
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
615 L’Alcora.
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BIBLIOGRAFIA
Duració.

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

5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

450 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

446 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

3

Distància horizontal.

15 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

14,9

Fanzara-Ribesalbes
Fanzara és un municipi de la comarca de l'Alt Millars , enclavat en una bella clotada al costat del riu
del mateix nom. En el terme municipal s'han trobat
restes de poblaments Ibers i Romans que delaten
una ocupació primerenca de la zona.
No obstant això, l'origen de la població es correspon amb l'època de dominació musulmana, fou lloc
de moriscs.
Fa quasi deu anys hi hagué un projecte d'instal·lar
per allí un abocador de residus perillosos i com a
oposició a aquest projecte sorgí un moviment
veïnal que, entre altres coses, promogué la pintura
de grafits als murs d'algunes cases, que els veïns
cedien a l'efecte. Desenvolupada la idea, ha canviat la fesomia de la localitat.
És pràcticament impossible caminar més d'un minut
sense veure un mural.
Fanzara s'ha convertit en el MIAU (Museu Inacabat
d'Art Urbà).

recuperat per un grup d'entusiastes i amics de Fanzara.
Per aquest camí passava antigament la sèquia que
regava les terres de la Lleuxa i com el riu Millars,
per aquells temps, no es podia creuar per com era
de cabalós, aquesta sèquia es convertí en un pas
per a la gent que treballava aqueixes terres.
Creuem el barranc de la Mola i arribem a la Masia
de Canonges aquí passarem una font que ara està
seca i seguírem per un camí en direcció al riu,
passant pell costat de les restes de la Masia La
Lleuxa.
Un poc mes endavant creuarem el riu per les restes
d'un gual i isquérem a una pista asfaltada que va
paral·lela al canal “cota 220”. Continuant per la
senda i camí paral·lels al riu, arribàrem a una central elèctrica prop de Ribesalbes, que passàrem
per l'esquerra, abastant l'antiga sendera que unia
Ribesalbes amb Fanzara i sense deixar-la arribarem fins a Fanzara, punt final de la nostra ruta.

Partírem de Fanzara direcció al pont que creua el
riu Millars, no mes creuar-ho, ens desviàrem per
una pista que va al costat d'un canal denominat
“cota 220”, fins al camí de L'Escaleta, recentment
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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

SEGUINT AL RIU
MILLARS

