CLUB UNIVERSITARI DE MUNTANYA
PROGRAMA D'ACTIVITATS DE MUNTANYA
3er. QUADRIMESTRE – 2016 (setembre - desembre)
diumenge, 18 / setembre / 2016

RAMÓN SOBREVELA

PICASSENT I LLOMBAI

COTXES

dissabte, 24 setembre 2016

VICENT CAMPOS

La Seu per dins i per fora

A peu

diumenge, 25 / setembre / 2016

QUIQUE PLAZA

CAÑON DEL RIO MIRA

BUS

diumenge, 2 / octubre / 2016

VICENT CAMPOS

LA MOLA GARUMBA FORCALL

BUS

diumenge, 9 / octubre / 2016

BENJAMI

LA VALL DE SEGÓ FAURA

COTXES

dissabte, 15 / octubre / 2016

VICENT CAMPOS

La Llotja per dins i per
fora

A peu

diumenge, 16 / octubre / 2016

SALU MORENO

TOLLS DE QUESA - RIU
GRANDE

COTXES

diumenge, 23 / octubre / 2016

DIA DEL CLUB

TOSSAL DE
SARAGOSSA

BUS

PONT 29-30-31 OCT i 1 NOV

MIGUEL GIL

VALL D'ORDESA

BUS

diumenge, 6 / novembre / 2016

MILA VENTURA

BICORP - BENEDRIZ

COTXES

diumenge, 13 / novembre / 2016

PERE MORANT

ALCALA DE LA SELVA EL CASTELLAR

BUS

diumenge, 20 / novembre / 2016

ÀNGELS CUENCA

ALBOCASSER

COTXES

diumenge, 27 / novembre / 2016

JAVIER MOSCOSO

EL TURMELL

BUS

PONT 3-4-5-6 DESEMBRE

BENJAMI

LA TINENÇA DE
BENIFASÀ

BUS

diumenge, 11 / desembre / 2016

PACO MESEGUER

ALT PIPA - VALL D'UXÓ

COTXES

diumenge, 18 / desembre / 2016

PERE MORANT

TRAVESA TABARLA VENTA GAETA

BUS

CUM VALENCIA

PROGRAMA SETEMBRE - DESEMBRE 2016

18 de Setembre

PICASSENT I LLOMBAI

Eixida a les 8,00 des de la

Coordina : Ramón Sobrevela

Plaça d'Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància: 14 km Desnivell 200 mts

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : fàcil

Ruta circular i molt fàcil per començar la temporada, gaudirem d'unes
bones vistes panorámiques si ens acompaña un día clar, vorem les
comarques de l'Horta Sud i l'Horta Nord, Ribera Alta i Ribera Baixa,
Camp de Turia, Hoya de Bunyol, Safor, a mes de la ciutat de Valencia i
poblacions de la Calderona fins al Mont Cabrer, Benicadell, Monduber
i la sèrra de Corbera, el Mediterrani i una vista total i ben definida de
l'Albufera. Posibilitat de dinar al club de tenis de Picassent, menú de
diumenge 15€.

24 de Setembre

PASSEJADA CULTURAL

A les 10,30

Coordina: Vicent Campos

LA CATEDRAL PER FORA I PER DINS
A peu

A les 10,30 a la porta dels apóstols de la Catedral a la plaça de la Mare
de Deu.

25 de Setembre

CANYÓ DEL RIU MIRA

Eixida a les 8,00 des de la

Coordina : Quique Plaza

Plaça d'Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància: 6,5 km / 15 km / 22 km. Desnivell 100 mts

L'EXCURSIÓ:

BUS
dificultat : Fàcil

Excursió fàcil, que es pot personalitzar al gust. Caminarem des del
poble de Mira (Conca) fins l'inici del congost que ha creat el riu Mira, i
seguirem pels seus meandres tallats en la roca, la ruta es lineal
d'anada i tornada, per tant cadascú pot fer el tros que li abellisca. Des
del poble de Mira al inici del congost i tornada 6,5km, si arribem fins
el viaducte de Villa Paz i tornada uns 15 km, i si arribem fins a Cañada
Vedija i tornada uns 22 km. El bus en deixa i ens arreplega a Mira. Qui
vullga fer la curta te opció a dinar al poble.

CUM VALENCIA
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2 d'Octubre

LA MOLA GARUMBA - FORCALL

Eixida a les 8,00 des de la

Coodina : Vicent Campos

Plaça d'Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

5 hores 450 mts desnivelll

L'EXCURSIÓ:

BUS
dificultat : Fàcil

9 d'octubre

Ruta circular amb pujada a la Mola Garumba, des de Forcall i tornant
pel Mas del Racó. Agradable senda que ens permetrà gaudir de
boscos d'alzines i roures, passant per mirador de Pilatos i les seues
belles vistes. Des del cim amb punt geodèsic alvirarem
extraòrdinaries vistes de Morella, Torre Miró, la Tinença, Mola d'Ares,
Penyagolosa, Castellfort, Cinctorres, Cantavieja etc.. així com la Vall
del riu Calders. Si tot transcorre amb normalitat tornarem a Forcall a
l'hora de dinar. Alli disposem de bar i també d'una xicoteta àrea
recreativa. Abans de la tornada a València passarem per Morella, sens
dube una de les ciutats mes belles del Paìs i passejarem pels seus
carrers i places el temps que ens permeta l'horari del BUS.

LA VALL DE SEGÓ FAURA - CAMP
DE MORVEDRE

Eixida a les 08:00 des de

Coordina: Benjamí Giménez

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància: 14 km - 5 Hores

Desnivell 500 m

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : Mitja

La ruta circular comença en Faura (cementeri). Zona d’ acampada,
ermita del Bon Succés, escola del Tabalet, alt del Tabalet, pic de la
Creu, alt de Romeu, aljub Nou, zona d’ acampada. Esmozar a la
muntanya. Dinar al magnífic paratge de la Font de Quart. Benjamí i
Empar ens esperen al cementeri de Faura.

15 d'Octubre

PASSEJADA CULTURAL

A les 10,30

Coordina: Vicent Campos

LA LLOTJA PER FORA I PER DINS
A peu

A les 10,30 del matí en la porta de l'esglesia de la Companyia, plaça
de les Panses, darrere la Llotja

CUM VALENCIA
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16 d'Octubre

TOLLS DE QUESA - RIU GRANDE

Eixida a les 8,00 des de la

Coordina: Salu Moreno

plaça d'Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància: 13 km 4 - 5 Hores

Desnivell 390 m

L'EXCURSIÓ:

Des de Quesa en direcció a la zona recreativa de "Los Charcos", a
uns 7 quilòmetres, trobarem una esplanada per a deixar els cotxes.
Desd'allí iniciarem el recorregut seguint el PR-CV-203 que ens portarà
pel barranc del Rio Grande, entre imponents parets calcàries, on
l'erosió ha esculpit capritxoses Viseres i Abrics i on ens podem trobar
amb la cabra montesa i l'àguila reial. Disfrutarem d'una rica vegetació
Cotxes particulars
formada per pins, alborços, llorers bords i freixos, fins a arribar a una
dificultat : moderada senyal que indica l'eixida a l'Abric del Voro. Una pujada forta de 10 o
15 minuts ens portarà al'abric que compta amb pintures rupestres, de
les quals destaquen els quatres arquers representant una dansa. De
tornada, pel mateix camí a 800 metres abans d'arribar a l'inici de la
ruta, agafarem una senda que descendix fins a Los Charcos on els
més atrevits podran donar-se un bany.

23 d'octubre

DIA DEL CLUB - FEM 44 ANYS

Eixida a les 8,00 des de la

Coordina : Vicent Campos i Pere Morant

plaça d'Espanya

Farem dues excursions. Els mes motivats pujaran al Tossal de
Saragossa des d'els Rosildos, tornant per la Penya Figueral. 4 hores,
600 mts desnivell. Els mes conservadors pujaran en BUS fins el
poble de Serra d'En Garceràn i faran una ruta periurbana visitant el
Roure Valencià, el museu de la Vila i la cova Santa. A l'hora de dinar
dificultat : Mitja i molt tots als Rosildos. El preu de l'excursió es de 20€ i inclou el BUS i el
dinar al Restaurant, el menú consta de 4 entrades, i un segon plat a
fàcil
triar ( entre xulles de corder, galta de porc, xurrasco de vedella,
bacallà al forn, emperador planxa) , darrers, beguda i café o
infusions.

BUS

29-30-31 d'Octubre i 1
de Novembre

PONT DE
NOVEMBRE
BUS

VALL D'ORDESA - PIRINEUS
Coordina : Miguel Gil

Tota l'informació a la web del CUM

CUM VALENCIA

6 de Novembre

DADES TÈCNIQUES DE

PROGRAMA SETEMBRE - DESEMBRE 2016

BICORP - BENEDRIZ
Coordina : Mila Ventura
Distància : 11,50 km hores 4, Desnivell +400 mts

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars.

Ruta circular desde el pueblo de Bicorp por el PRCV 235, hay que
llevar chancletas porque hay que vadear varias veces el rio.

Dificultat : fàcil
13 Novembre

TRAVESSA ALCALÀ DE LA SELVA EL CASTELLAR

Eixida a les 08:00 des de

Coordina : Pere Morant

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància : 15,50 km hores 6, Desnivell +400 - 500 mts

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat : Mitja

Excursió d'alt valor paisagístic que transcorre per pinars de pi
moruno, barrancs d'aigua cristalina, masos abandonats i assagadors
centenaris. Aquesta excursió es com el cometa Halley, es fà una volta
cada 79 anys, no te la pots pedre!!!. Eixim des del poble d'Alcalà de la
Selva, (1410 mts), agafarem l'assagador que puja fins al mas de la
Negraliza, situat a un altiplà que domina el barranc del riu Alcalà,
seguirem per senda per a endinsar-nos en un bosc de pi moruno on
es fàcil topetar-nos amb ramats de cabra montesa. Arribarem al
Portillo Ramiro (1700 mts), punt culminant de l'excursió, i gaudirem
de les vistes de la vall del Castellar, la baixada la farem pel mas de la
Andihuela i el seu barranc, on n'hi han tolls per pendre el bany, fins
arribar al poble del Castellar (1243 mts), on ens arreplegarà el BUS.

20 de Novembre

ALBOCASSER

Eixida a les 08:00 des de

Coordina : Àngels Cuenca

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància : 19,50 km hores 6, Desnivell +240 mts

L'EXCURSIÓ:

Cotxes particulars
Dificultat : mitja

27 de Novembre

Excursió circular amb eixida des del poble d'Albocàsser, cap al nord,
al llarg de la qual es troben diferents punt d'interés paisagistic i
etnogràfic, entre els quals destaquen la bassa Curiola, la Font del
Bosc, la Bastida, el Puntal, el Forat Quitèria i el Mas de la Roureda. La
part més interessant és la que transcorreix pel barranc de la Valltorta,
i és també la que pot tindre alguna dificultat.

EL TURMELL

CUM VALENCIA
Eixida a les 08:00 des de

PROGRAMA SETEMBRE - DESEMBRE 2016

Coordina : Javier Moscoso

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

Distància : 18 km hores 6, Desnivell +700 mts

L'EXCURSIÓ:

BUS
Dificultat :
mitja

3-4-5-6 de Desembre

PONT DE

La subida al Turmell ofrece una preciosa visita al barranco del
Marfullar, y las crestas del Turmell, ambos microreservas de flora y
con una vegetación de pinos, carrascas, enebros, acebos y etc, así
como moles de piedra del barranco del Marfullar y las imponentes
vistas desde la cumbre del Turmell. Se sale del Santurario de
Vallivana en Morella. Cruzamos las N232 y nos dirijimos por una
bajada hasta el barrando de la Vallivana, seguimos por el barrando del
Marfullar hasta llegar a una senda que lleva directamente al cordal
cimero, punto de intersección que conduce hasta la la cumbre del
Turmell ( 1,276 mts) en una media hora. Desde la cima se divisa el
Baix Maestrat, la Tinença, el Valle del Cervol, Delta del Ebro, la Mola
d'Ares, etc. El desdenso se hace en continuos zig-zags hasta
encontrar la N232, siguiendo una via de servicio durante 1km hasta
llegar al Santuario de Vallivana. Esta segunda parte del itinerario está
desprovista de arbolado. Llevad agua. No hay fuentes.

LA TINENÇA DE BENIFASÀ
Coordina: Benjami Giménez i Empar Estrela

DESEMBRE

Eixida a les 08:00 des de Alberg “LA FONT LLUNY”.
P.Espanya

Capacitat 60 persones; 5 habitacions dobles i la resta de 4. Totes amb
bany.
LA POBLA DE BENIFASSÀ (CASTELLÓ)

CUM VALENCIA

PROGRAMA SETEMBRE - DESEMBRE 2016

3/12/2016
(Dissabte)
– FREDES
– ,PORTELL
L’INFERN
Donrarem
tota l'informació
del pont
excursións,DE
hotel
, preus i –
Barranc del SALT – SALT
DE ROBERT
– FREDES.
horaris,
mes endavant.
7,8 Km. 3 hores 15 minuts.
Desnivell 500 metres. MITJA
4/12/2016 (Diumenge) – CASTELL DE CABRES – CORRATXÀ (per
MAS D’ EN SEGURES) – Ermita de ST. CRISTÒFOL – CASTELL
DE CABRES (per PÍ DE LES RONDAXES)
16 Km. 6 hores.
Desnivell 800 metres. ALTA

BUS

5/12/2016 (Dilluns) – LA POBLA DE BENIFASSÀ – MAS D’ INSA –
L’ERETA DE BEL – BEL – L’ERETA DE BEL – LA POBLA DE
BENIFASSÀ (pel Barranc de BEL)
12 Km. 6 hores.
Desnivell 500 metres. MITJA
6/12/2016 (Dimarts) – LA POBLA DE BENIFASSÀ – EL
BELLESTAR.
Des del BELLESTAR dues possibilitats: Arribar a dinar a la COLONIA
EUROPA, o des de LA PORTELLA tornar a LA POBLA DE
BENIFASSÀ per a dinar a l’ alberg.
15 Km. 5 hores
Desnivell 800 metres. MITJA

Mes endavant donarem tota l'informació necessària.
11 de Desembre

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:

Cotxes particulars
Dificultat : fàcil

18 desembre

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 PR-CV 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 de
Valencia, la Sierra Espadán, y algo de Javalambre. La bajada 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

TRAVESSA TABARLA - SERRA
MARTÉS - VENTA GAETA

Eixida a les 08:00 des de

Coordina : Pere Morant

P.Espanya
DADES TÈCNIQUES DE

14,3 km desnivell +850 - 780 mts 4 hores

L'EXCURSIÓ:

CUM VALENCIA

BUS
Dificultat : Mitja

PROGRAMA SETEMBRE - DESEMBRE 2016

Eixirem des del Pocico Valentín, seguint el GR7, baixarem fins el
campament de Tabarla on podrem esmorzar. Tot seguit mampendrem
la pujada a la Serra Martés, els primers 45 minuts son de forta pujada
per senda fins que arribem a un altiplá on trobarem un camí que amb
alguns revols ens porta fins els seus dos cims, el Pic Ñoño (1,040mts)
i el Pic de los Ajos (1,060 mts), retrobarem el GR7 per baixar fins a
Venta Gaeta, on ens arreplegarà el BUS. No trobarem fonts en tot el
camí.
A Venta Gaeta podem dinar de lo nostre o bé de restaurant,
per uns 17€, pernilet i formage, morteruelo, mandonguilles, amanida
de tomata, creïlles a lo pobre amb ous, embotit i carn a la brasa, pa, vi
clarete i darrers. Cal reservar amb antelació.
Qui no vullga fer la
travessa , pot anar en BUS fins Venta Gaeta i des de allí pujar pel GR7
fins el pico Noño, està molt ben marcat, 1.5 hores de pujada i un hora
de baixada, uns 250mts de desnivell (fàcil). Podem trobarnos els
dos grups al cim i fer la baixada junts cara a les xulles.

