CLUB UNIVERSITARI DE MUNTANYA
PROGRAMA D'ACTIVITATS DE MUNTANYA
1er. QUADRIMESTRE – 2017 (gener - abril)
diumenge 8 de gener

VICENT CAMPOS

5 PICS DE LA
CALDERONA

COTXES

diumenge 15 de gener

GABRIEL ESCOBAR

TRAVESSA ALCOI AGRES

BUS

dimecres 18 de gener

VICENT CAMPOS

LA XEREA - CONVENT
DE ST. DOMÈNECH

A PEU

diumengre 22 de gener

ANTONIO GONZÁLEZ

FONT DE BARRAIX

COTXES

diumenge 29 de gener

PEPE ROCA

TRAVESSA LA TOSCA OLBA - POBLA DE
ARENOSO

BUS

diumenge 5 de febrer

FELIX MINGUILLON

SUERAS - CIRCULAR

COTXES

diumenge 12 de febrer

CARMEN CUESTA

L'ALCORA - ARAIA

BUS

diumenge 19 de febrer

RAMON SOBREVELA

RODALIES DE
PICASSENT

COTXES

diumenge 26 de febrer

PEPE ROCA

TRAVESSA RUBIELOS
DE MORA - OLBA

BUS

diumenge 5 de març

ANTONIO GONZÁLEZ CIRCULAR BENAGEBER

BUS

dissabte 11 de març

VICENT CAMPOS

BARRI DE VELLUTERS

A PEU

diumenge 12 de març

PEPE ROCA

PASSETJADA PER
L'HORTA

COTXES

diumenge 26 de març

LOLA PONSODA

BARRANC DE
L'ENCANTÀ

BUS

dissabte 1 de abril

CARMEN GARCIA
ARIAS

CULTURAL
CARCAIXENT

TREN

diumenge 2 de abril

PERE MORANT

SERRA
ESPARREGUERA

COTXES

diumenge 9 de abril

LUIS RODRIGUEZ

ALCALA DE XIVERT

BUS

S.Santa 13 al 17 abril

MIGUEL GIL

GUIPUSCOA - DONOSTI

BUS

diumenge 23 de abril

PACO MESEGUER

ALT PIPA - VALL D'UXÓ

COTXES

Cap de setmana 30 abril - 1 de
maig

RAMON SOBREVELA BENJAMI

SERRA DE GUDAR

BUS

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ

diumenge 7 de maig

PERE MORANT

ROMERIA SANT PERE
DE CASTELLFORT

BUS

diumenge 14 de maig

RICKY MUÑOZ

CAVALL BERNAT

COTXES

diumenge 21 de maig

JAVIER MOSCOSO

VALLIBONA - FONT
DONZELLA

BUS

diumenge 28 de maig

VICENT CAMPOS

TALES- PENYANEGRA

COTXES

diumenge 8 de
Gener
Eixida a les 08:00 des de

5 pics de la Calderona
Coordina: Vicent Campos

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

14 km, 5 hores , desnivell + 900 mts acumulat

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

Per comensar l’any amb bon peu, farem tota una declaració de
principis i bones intencions muntanyeres pel 2017 i desde Sant
Espirit, pujarem a la Creu, La Redona, Xocainet,la Mola i el Pi de
l’Aguila i tornarem a Sant Espirit

15 de Gener

Travessa Alcoi - Agres

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Gabriel Escobar

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

17 km. 5-6 hores 800 mts desnivell

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Mitja

Alcoi, barranc del Cinc, Montcabrer, Agres. El bus en
deixa a Alcoi i ens arreplega a Agres.

Dimeces 18 de

CULTURAL BARRI DE LA XEREA - CONVENT DE

Gener

ST. DOMÉNECH

A les deu del matí

Coordina: Vicent Campos

DADES TÈCNIQUES DE

Lloc de Trobada: Convent de Sant Domenech en la plaça de Tetuan

L'EXCURSIÓ:

A PEU
Dificultat : Fàcil

22 de Gener

Passeig per un dels barris més antics de la ciutat. Nom procedent de la veu
àrab Bab-al-Saria, Porta de la Llei, una què tenía la muralla musulmana de la
ciutat de Balansiya i que comunicava amb el raval extramurs. Xicotets carrers
plens d'Atzucats, amb racons que han romàs inalterats amb el pas del temps.
Lloc tranquil, laberíntic, poc conegut i menys transitat. Creuarem, virtualment
Creuarem, virtualment, l'antiga porta d’En Avigno. Passarem per l'antiga plaça
de Sant Bult i altres carrers originals com el de Les Impertinències.
Començarem Al Palau de Cervelló i acabarem en la Plaça del Tremp, llocs
emblemàtics en la rica història de la nostra ciutat. Inclou la visita a primera
hora del Convent de Sant Domenech per a gaudir del millor gotic que tenim a
esta ciutat. Claustre, Saló del Tron, Aula Capitular, Esglesia i capella de Sant
Vicent.

CIRCULAR FONT DE BARRAIX - SEGART - FONT
DE BARRAIX

Eixida a les 08:00 des de

Coordina : Antonio González

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

km 11,1 desnivell 600 mts

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

Circular que parte de la Font de Barraix y baja por la pedrera a Segart para
después subir por La Canal del Garbí hasta el pico del mismo. Después nos
dirigimos de nuevo a la Font de Barraix por un camino diferente al del subida y
muy bonito. Difícil, unos 600 metros de desnivel y hay que escalar por las
clavijas de la canal. Se puede reservar para comer en el restaurante ‘El
Chaparral’ junto a la Font de Barraix

29 de Gener

TRAVESSA LA TOSCA - OLBA - LA MONZONA EL ALMOROCHO - PUEBLA DE ARENOSO

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Pepe Roca

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

16 KM + 450 MTS

L'EXCURSIÓ:
L'autobús ens deixarà al llogaret de La Tosca des d'on baixarem cap al riu

BUS
Dificultat : Fàcil

Millars, només creuar-lo caminarem per un camí pel seu marge dret,
arribarem a Olba, en lloc d'entrar al poble continuarem per senda junt al
riu Millars passant per massades típiques de la zona, després enganxarem
amb un xicotet tram del PR126 que ens durà fins el pont que creua el riu
Millars en la carretera que duú des de la Puebla d'Arenoso fins a Olba.
Creuarem el pont i anirem al llogaret de la Monzona on pujarem a un magnífic
mirador de la vall del riu Millars. Des de la Monzona començarem a caminar
ja quasi perduts fins arribar al cim de l'Almorocho (973 m.) punt més alt
de la caminata, este és un bon lloc per a dinar. Des de l'Almorocho
iniciarem una baixada vertiginosa cap a la Puebla de Arenoso, poble situat
sobre el Pantà d'Arenós, el qual creuarem per un pont de nova construcció i
que substitueix a l'antic pont penjat, en la Puebla d'Arenoso acaba
l'excursió, ens podrem fer una cerveseta i ens esperarà l'autobús.

diumenge 5 de
febrer
Eixida a les 08:00 des de

CIRCULAR SUERAS
Coordina: Fèlix Minguillón

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE
L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

diumenge 12 de
febrer
Eixida a les 08:00 des de

16,7 km 850 mts de desnivell 5 hores
Eixirem del poble de Sueras pel camí que porta a la font de
Castro, però avans pujarem al Castell de Mauz, baixarem a la font
de Castro, i seguirem pel mas de la Campana, Organos de
Benitanduz i tornada al poble.

TRAVESSA L'ALCORA - ARAIA
Coordina: Carmen Cuesta

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

BUS
Dificultat : Mitja

12 km, 5 hores
Comenzaremos subiendo por las Ermitas del Calvario y San
Cristofol. Desde aquí ya podemos ir disfrutando de las amplias
vistas de esta ruta: Mar Mediterráneo, comarca de L´Alcatén,
Penyagolosa, Serra d´Espadà, Embalse de L´Alcora, la población
de Figueroles, etc. Seguiremos subiendo por caminos y sendas
hasta Torremundo, a 776 M snm. Desde aquí comenzaremos a
bajar por un camino pedregoso que, a su vez, es
un curioso Vía Crucis que nos llevará a la pedanía de Araia

diumenge 19 de
febrer

RODALIES DE PICASSENT

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Ramón Sobrevela

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

15 KM 200 Mts desnivell 5 hores

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

A una distancia de uns 20 Km. al sur de la ciutat de Valencia,
apareixen les primeres estribacions montanyoses en vistes al
mar, fins i tot vorem des de la Calderona al Montcabrer i
Benicadell, albufera, la mediterrania, Cullera, etc. Aquesta sèrra
está situada entre els termes municipals de,
Picassent,Montserrat, Llombai, Alfarb i Benifaio. Es un paratge
pòc conegut per el CUM., tot i tenint-lo tan a`pròp. Acabarem
dinant al restaurant Penyes Males a les afòres de Picassent, que
tant èxit tingué al mes de septiembre passat. El prèu del dinar
esta per uns 15 euros.

TRAVESSA

RUBIELOS DE MORA - ERMITA DE

diumenge 26 de

SANTA ISABEL - PEÑARROYA - ERMITA DE LA

Febrer

MAGDALENA - FUENTES DE RUBIELOS - PEÑAS DE STA.
MARIA - OLBA

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Pepe Roca

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

16 KM + 450 MTS

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Fàcil

L'autobús en deixarà al poble de Rubielos de Mora, on esmorzarem, des de
Rubielos, començarem fent una volta pel seu monumental casc antic i
deixarem el poble per seu passeig fluvial junt al riu Rubielos, en eixir de
Rubielos començarem la pujada cap a l'ermita de Santa Isabel, la senda
abans d'arribar a l'ermita passa per un encissador bosc de coscolles. Des
de l'ermita les panoràmiques són molt espectaculars. Continuarem per la
cresta de la carena fins arribar al cim del Peñarroya, des del qual
començarem la baixada cap a Fuentes de Rubielos, abans d'arribar al poble
passarem per l'ermita de la Magadalena. En eixir de Fuentes de Rubielos
passarem a visitar el Peirón de San Jorge i després continuarem per senda
fins a Olba, passant abans per les Peñas de Santa María, balcó espectacular
sobre el congost del riu Rubielos.

diumenge 5 de març

CIRCULAR BENAGEBER

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Antonio González

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

km 17.7 desnivell 670 mts

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Mitja

Interesante ruta circular que parte desde la plaza del pueblo de Benageber en
dirección al 'Pico Franco', desde donde podemos observar unas
impresionantes vistas del pantano. A continuación desciende hasta la presa
del embalse que cruzaremos para, desde el otro lado, comenzar el ascenso
que nos llevará hasta Bercuta (antigua aldea de Chelva actualmente
abandonada aunque con algunas casas rehabilitadas como lugar de veraneo)
y desde el que tendremos unas impresionantes vistas del pantano y del cañón
del Turia. Desde Bercuta nos dirigiremos por una prolongada bajada al puente
colgante del Turia y de este a los chorros de Barchel. Posteriormente
ascenderemos hasta el pueblo atravesando la aldea de Barchel y pasando por
la ermita de San Isidro. Se trata de una ruta larga (unos 18 kilómetros), de
dificultad moderada y con unos 700 m de desnivel

dissabte 11 de març Passeig pel Barri de Velluters i visita al Col-legi

Major de la Seda
Ho comunicarem amb

Coordina: Vicent Campos

antelació. Màxim 20
persones.
DADES TÈCNIQUES DE
L'EXCURSIÓ:

A PEU
Dificultat : Fàcil

diumenge 12 de
març

Lloc de trobada: Ermita de Santa Llucia. Creuament de Guillem de
Castro amb Carrer de l’hospital.
Barri historic, conegut tame con a barri del Pilar, situar al districte de Ciutat
Vella i vei del barri del Mercat. La seua denominació ve del italiá Velluto, que
vol dir Terciopelo. Va ser desde Genova on varen introduir aquesta técnica
textil al llarc dels segles XIV i XV. En aquest barri varen configurar una xarxa
de tallers artesans de la seda i del vellut, mes de 3000 en tota la ciutat.
Parlarem i visitarem llocs i fites que passen pel esplendor i la decadencia de
este important barri, per una ruta per la Ermita de Santa Llùcia, antic Hospital
General, Esglesia del Pilar, Convent Encarnació i Gremi de Mestres Fuster,
Escoles Pies, Parcent, Palaus i Carrers. Tambe aprofitarem per a visitar la
recent restauració del Col-legi Major de la Seda.

Passejada per l'horta nord

Eixida a les 08:00 des de
P.Espanya i a les 8,30

Coordina: Pepe Roca

des de Benifaraig
DADES TÈCNIQUES DE

14 KM 5 hores

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Fàcil

Passeig al voltant de Benifaraig, Borbotó, Poble Nou i Carpesa, 4 de les
pedanies nord de la ciutat de València, pobles menuts on encara es pot viure
l'ambient rural propi de l'horta. Començarem en la plaça d Benifaraig i després
de fer un recorregut pel poble, en el qual visitarem la casa de la Serena, un
dels millors exemples d'alqueria-palau rural de l'horta, ens endinsarem en un
paisatge de camps de conreu i alqueries, camí de Borbotó, després de passar
pel poble, arribarem a un altres dels punts interessants de l'itinerari,
l'Alqueria de "Pino Hermoso" i l'Alqueria del Pi, ja molt prop de Poble
Nou. Després per camins i marges de séquia, arribarem a Carpesa, l'últim
dels pobles que visitarem. En arribar a Benifaraig haurà acabat la passejada

diumenge 26 de
març

BARRANC DE LA ENCANTÀ

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Lola Ponsoda

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

12 km, 440 mts desnivell 4 hores

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Fàcil

El barranc de l’Encantà està situat en la Baronia de Planes, en la comarca del
Comptat. Eixirem del poble i iniciarem el Via Crucis fins arribar a l’ermita del
Sant Crist, envoltats de cirerers florits i amb boniques vistes del pantà de
Beniarrés i el Benicadell. Continuarem el camí fins arribar al Gorg del Salt, un
gran toll amb una bella cascada. Seguint el barranc ens trobem amb les ruïnes
del Molí i als pocs metres es pot veure el preciós congost del Molí, amb les
seues aigues turquesa encaixades. Posteriorment tornarem per una pista
forestal fins arribar altra volta a l’ermita.

dissabte 1 de abril

CULTURAL CARCAIXENT

Eixida des de l'estació

Coordina: Carmen García Arias

del Nord RENFE
DADES TÈCNIQUES DE

Passejada a peu pel poble de Carxaixent i rodalíes

L'EXCURSIÓ:

EN TREN
Dificultat : Fàcil

Una volta arribem en tren a la ciutat de Carcaixent visitarem un magatzem de
taronja modernista, i després farem la visita al palau de la Marqueseta,
(Marquesa de Montortal). Farem una passejada fins la Ermita de St. Roc. Mes
endavant donarem tota l'informació dels horaris dels trens així com de les
visites.

diumenge 2 de abril

SERRA D'ESPARREGUERA

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Pere Morant

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

15,5 km, 800 mts de desnivell 5 - 6 hores

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

La serra Esparreguera es troba entre els termes de Torre d'En
Besora i Culla (CS). Com que la primera feina del excursionista
es esmorçar, ho farem no mes arribar al poble dels Rosildos(468
mts.) des d'on eixim caminant. Començarem la marxa anat cap el
Mas de Cervera, Mas de Paulo, i s'endinsarem pel barranc de la
Morería on abans d'arribar al Tossal d'Esparreguera (1,087mts)
trobarem el Pou del aigua grossa, bancals de pastura i casetes
de pastor. Començarem la baixada fins arribar al coll del Mas del
Blanco, passarem pel Mas de Roqueta, Mas de la Cova de la Palla
i tornarem als Rosildos.

diumenge 9 DE
ABRIL

ALCALÀ DE XIVERT

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Luis Rodríguez

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Una excursión de 10600 m de distancia y 450 m de desnivel.

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Mitja

SETMANA SANTA
13 - 19 ABRIL
Eixida a les 08:00 des de

Empezaremos almorzando en la ermita del Calvari, punto de
llegada del bus. Durante la subida tendremos vistas generales
del valle de Alcalá de Xivert, visitaremos el castillo con
detenimiento y haremos otra desviación con parada en el
Enseguida nos detendremos para la comida bajo los pinos. Para
la bajada nos orientaremos hacia la cara contraria de la sierra, la
del Este. De vuelta podremos visitar el pueblo y sus bares

GUIPUSCOA - DONOSTI
Coordina: Miguel Gil

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE
L'EXCURSIÓ:

BUS

Donarem tota l'informació mes endavant.

Dificultat : Mitja
diumenge 23 abril

ALT PIPA - VALL D'UIXÓ

Eixida a les 08:00 des de

Coordina : Paco Meseguer

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància 11 km, desnivell 500 mts

L'EXCURSIÓ:

Ruta circular, con subida al Alto de Pipa en Vall de Uxó. La ruta
sale desde el parking de las Grutas de San José siguiendo el PRCV 241 por el fondo del rio. La vista desde lo alto del Pipa abarca
toda la Plana de Castellón hasta el Desierto de las Palmas , Golfo
Cotxes particulars
de Valencia, la Sierra Espadán, y algo de Javalambre. La bajada
Dificultat : fàcil
hacia la Font de Garrut, la línea XYZ de la Guerra Civil y la ermita
de San Antonio. Agua en la Font de Garrut. València - Vall
d'Uixó per v-21 50 km

Cap de setmana 30
abril - 1 de maig
Eixida a les 08:00 des de
P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE
L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Mitja

diumenge 7 de maig

SERRA DE GUDAR
Coordina: Benjami Jiménez - Ramón Sobrevela
16 km 6 hores 500 mts desnivell
20 km 6 hores 300 mts desnivell
Farem dues excursions. Una serà guiada per Benjamí, i anirem
caminant des del poble d'Alcalà de la Selva fins a Gudar on farem
un recorregut circular per a tornar al BUS. L'altra excursió la
guiarà Ramón Sobrevela : Eixirem de la Capital de la sèrra de
Gudar, es a dir Alcalá de la Selva, per el GR8 direcció al "Collado
de la Gitana", (al voltant de les pistes d'esqui) aquí agafarem
direcció cap a l'oest per putjar al "Pico Peñarroya", 2028 metres
d'altitud, es el cim mes alt de la sèrra de Gudar, vistes
panoramiques d'interes paisajistic, baixarem cap el paratge "Los
Caños de Gudar", un dels llòcs mes visitats de la sèrra, on ens
arreplegarà el BUS. Dinarem a la muntanya. Valdelinares, malgrat
que no ho semble, es el poble mes alt d'Espanya (1,690mts)
Mes endavant donarem informació sobre hotel i preus.

ROMERIA DE SANT PERE DE
CASTELLFORT A CATI

Eixida a les 9:30 des de

Coordina: Pere Morant

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

20 km 500 mts desnivell total

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Mitja

diumenge 14 de
maig

Enguany farem el dia de tornada de la pel.legrinació de Cati a
Sant Pere de Castellfort. En concret i per qüestió d'horaris
nosaltres ens unirem a la romería a la Mare de Deu de la Font, on
fan la primera parada i donen a tastar l'olleta, cal dur PLAT i
CULLERA. Seguirem la romería pel coll d'Ares, Ares del Maestrat,
La Massada, farem la "berenadeta" al mas d'Estaca, Planet Verd i
Cati, on ens arreplegarà el BUS. Com que anem al pas del
pel.legrins, la arribada a Catí serà sobre les 21.00 , cal dur un
entrepà pel sopar, que per raons d'horari ens el menjarem a peu
de BUS, no anirem a cap bar.

EL CAVALL BERNAT

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Ricky Muñoz

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

445 mts de desnivell 3 hores 45'

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

diumenge 21 de
maig

Eixint de les fasanes sud del monestir de la Murta, s'acostarem a
la font del mateix nom, pegats a la canaleta per on baixa l'aigua.
Després seguirem el camí ascendent en forta pendent fins al coll
des d'on tindrem una meravellosa vista de tota la costa sud de la
nostra comunitat: Cullera, Tavernes, muntanyes d'Alacant i el
Montgó. Des d'allí tornant uns metres enrrere agafarem una
estreta senda i seguirem nord per la soca de les parets que
donen a ponent fins a trovar-nos baix una canal de pedra ( pareix
complica però no ho es) la pujada encara que costeruda es molt
segura. Quan arribem a la carena cimera farem a la dreta fins el
cim del Cavall Bernat ( 585 mts 2 hores 15'). La baixada la farem
pel cordal citat cara nord fins trobar-nos un sender que es
perllonga sobre la cota 500 fins un encreuament que seguint cap
el nord baixant ens durà de nou a la vall on s'alçaa la casa nova
de la Murta a 5 minuts del santuari.

VALLIBONA - FONT DONZELLA

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Javier Moscoso

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

17 km, 640 mts desnivell

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Mitja

Para algunos, una de las mejores rutas de senderismo de la Comunidad
Valenciana. El paraje de la Font Donzella es bastante espectacular.
Salimos de Vallibona tomando el GR 7 por el Camí Vell. Pasando la ermita
de Sta Agueda tomaremos un PR que nos llevará a lugares cada vez más
bonitos. Pronto empezaremos a ascender por el Barranc de Cap de Terre, que
será el tramo de mayor pendiente que subamos. Desde allí por un bonito
bosque llegaremos al Molí de Rico. Luego iremos al salto del agua del
Barranco del Fondo. Seguiremos por en medio de los bosques hasta subir a la
cueva de los maquis. De allí descenderemos a la Font Donzella. La vuelta
será por el Mas de la Punta hasta llegar por el camino de inico a Vallibona.

diumenge 28 de
maig

TALES - PENYANEGRA

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Vicent Campos

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

14,5 km 670 mts desnivell 5 hores

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

Agradós sender per la serra de l’Espada que ens portara en
primer bloc a la Font del Monti, on gaudirem de un bonic inferí
ombrivol i amb tauletes per esmorsar. Despres assolirem el cim
de Penyes Negres on podrem albirar de les encisadores vistes al
Batalla, Pic Espada, i l’Aljub. Tornarem al punt d’inici Tales en
forta baixada sense dificultat.

