
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
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Ruta 1 Urbana

l’Eliana Activa

Ruta 1 Urbana
Ruta 2 Camí del riu
Ruta 3 Les Trinxeres
Ruta 4 La lloma de Betxí
Ruta 5 Camins d’aigua
Ruta 6 El Castell
Ruta 7 El tossal de Montiel
Ruta 8 Ruta amb bici

ESQUEMA RUTES

TORRE del VIRREI : Edifici de planta rectangular, format
per un cos rectangular amb coberta a dues aigües,
que té adossada una torre en una de les seues
cantonades. Hi ha altres volums adossats al principal,
a més d’un pati. Els buits són de composició
predominant vertical, amb llinda semicircular, que es
distribuixen en dues plantes. L’accés a l’edifici es troba
centrat en la planta, en el costat major de l’edifici.
Destaquen els tres buits sobre l’accés, que s’obrin a
l’exterior amb volades i estan tancats amb reixes. La
cima de la torre té una composició simétrica en els
seus quatre costats, amb buits apariada i rematada
allindoda. L’edifici se situa en el límit oest del municipi,
a la vora d’una xicoteta illa situada al costat de la línia
del ferrocarril metropolita i té vistes sobre sól agrícola.
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DADES DEL SENDER:
Longitut 4000m.
Temps aproximat 1’30h.
Dificultat: Baixa
Cartografia: 695-lV Riba-roja de Túria

Eixida plaça del Ajuntament – Carrer del Molí – Parc de la Pinada – Centre de salut – Barranc de Mandor – Molí de la Lluna – Torre del Virrei –
Estació del Metro – Masia del Pilar o del Canonge – Molí – Avinguda Corts Valencianes – Rodona de la Font – L’Ermita – Església Parroquial.

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

RECOMENDACIONS:
Portar aigua, motxilla, barret, roba còmoda
o d’hivern segons la temporada,
impermeable, sabates de trekking.

L’ELIANA amb una població pròxima als 17,ooo habitants,
està ubicada en la comarca del Camp de Túria, separada de
València per 15 km i amb una extensió de 8,5 Km2.
S’estén sobre un paisatge de transició entre la plana litoral
i el sistema muntanyós inferior de la serra Calderona al nord,
les muntanyes de Llíria al nord-oest, el Parc Natural del Túria
pel sud-est. Inclosa en la conca del riu Túria, es creuada per
una rambla mediter rània, e l bar ranc de Mandor.
Si bé la seua extensió és limitada i la seua història com a
poble molt recent, la tenacitat i la passió per la ciutat dels
seus veïns, ha fet d’ella un lloc agradable per a viure, per a
treballar, per a relacionar-se, en definitiva per a conviure.
El seu paisatge, des dels edificis més antics con l’ermita,
considerada el primer origen de l’assentament que va donar
lloc a la població actual, fins al Molí de la Lluna en la zona
oest a la vora del barranc de Mandor, está conformat pel
verd, la constant de cober tes a dues aigües en les seues
cases, els arbres: pins, palmeres, alzines, garroferes; els
ànecs en el estany del parc, fins a l’acurada execució de les
seue rodones, que imprimixen un caràcter especial a la seua
xarxa estructural, fan de L’Eliana un lloc de trobada, entre
la història, la seua gent i el futur, Conéixer la nostra ciutat,
és conéixer la seu gent, recòrrer els seus carrers, descobrir
els seus detalls, places, comerços, reixes, cobertes, jardins,
vist amb ulls de caminant.

Des de la plaça de l'Ajuntament, prendrem el carrer del Molí. Després de creuar els carrers, Major, Marqués de Cáceres i València,
girarem a la nostra esquerra per l'accés de vianants cap al Parc de la Pinada. En aquest espai tan bonic podrem gaudir de l'assossec
que ofereixen els seus arbres amb les seues ombres lliscant per
la verda i tova gespa, de l'aigua que corre entre ells fent un rierol
ar tificial, de la remor de les seues fonts, de l'estany i dels seus
habitants, els ànecs i els cignes, sense oblidar la bella i colorista
pagoda xinesa sempre alegre amb els cantic dels periquitos que
l'habiten.
Eixirem del parc, per la par t baixa, passarem el cine i la piscina
d'estiu , per la vora del centre de salut i ja en el carrer Rosers
anirem cap a la nostra esquerra fins a arribar a la rotonda anomenada
El Molí. Continuarem carrer abaix, i en arribar al pont sobre el
barranc de Mandor baixarem al seu llit, per a seguir-lo aigües amunt,
pel sender PR-V 284 que ve des de Lliria. Veurem el Molí de la
Lluna i més endavant la Torre del Virrei. Ací abandonarem el PR i
creuarem les vies del metro que seguirem cap a l'estació, (a la
nostra esquerra). Seguirem al front per el carrer Marquesos del
Tremolar que ens conduirà a la Masia del Pilar o del Canonge, per
a tornar a l'estació i creuar les vies, i el barranc de Mandor per un senzill i blanc pont de vianants des del qual observarem el Molí.
Al davant, la magnífica avinguda de les Corts Valencianes ens portarà cap a la rodona de l'Aigua, la dels Gerres i la de la Font, en
aquesta girarem els nostres passos cap a l'esquerra, per a endinsar-nos en el nucli urbà, pels carrers Ave Maria i Puríssima, els quals
ens acostaran a l'ermita, a l'ajuntament i a l'església parroquial, principi i fi d'esta ruta urbana, que ens proporciona una visió del conjunt
de l'Eliana, població viva, alegre i de molt bon ambient, com haureu pogut comprovar, després de realitzar aquest recorregut.


