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Ruta 2 Camí del riu

l’Eliana Activa

Ruta 1 Ruta 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
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RIU TÚRIA : Naix a Terol, Monts Universals, Mola de
Sant Joan, partida dels Picadals, a prop del poble de
Guadalaviar, Té una longitud de 280 Km. Les seues
aigües reguen el Camp de Túria, travessa l’últim congost
entre Pedralba i Vilamarxant per la penya Atrón,  on és
previst construir un embassament. Desemboca a
València, entre el Grau i Natzaret.  Té com a afluents
els rius Alfambra, Riodeva, Ebrón, Boilgues, del Val,
Arcs, Xelva i Reatillo. En el mateix nus de la serra naixen
el Xúquer, el Tajo i el Cabriol, a una alçada d’entre els
500 i 1,000m.  El riu reparteix les seues aigües per al
consum humà a partir de la presa de Manises i per al
reg, per les sèquies de Montcada, Quart, Tormos,
Favara, Mislata, Mestalla, Rascanya i Rovella, totes
elles controlades pel conegut i  famós Tribunal de les
Aigües, el qual es reuneix cada dijous de l'any, en la
plaça de la Mare de Déu de València,  davall
l'incomparable marc de la porta dels apòstols de la
Catedral.



DADES DEL SENDER:
Longitut 6500m.
Temps aproximat 2’30h.
Dificultat: Baixa
Cartografia: 695-lV Riba-roja de Tùria

Eixida, Mercat municipal – Avinguda Corts Valencianes – Barranc de Mandor – Baixador metro Mont-i-sol – Carrer de Serra – Pinadeta del Cel –
Camí del Riu – Mas de Sant Antoni – Riu Túria – Aqüeducte – Baixador metro El Clot – Baixador metro Mont-i-Sol – Carrer Sant Ferran – Carrer
Mestre Serrano – Carrer Romeral – Avinguda Corts Valencianes – Mercat.

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.

Eixirem del mercat de L’Eliana per l'avinguda de les Corts Valencianes. Baixarem al barranc de Mandor seguint-lo cap a la esquerra fins
al baixador del metro de Mont-i-Sol, pel PR-284. En aquest punt abandonarem els senyals i girarem a la nostra dreta. Pujarem pel carrer
de Serra, per la Pinadeta del Cel, farem un gir a l'esquerra per a continuar pel carrer 106 fins a la rodona de la carretera de Riba-roja,
la qual creuarem, per a continuar pel camí del Riu, entre tarongers i hortalisses.
Al aplegar al canyar, seguirem el camí cap a la dreta, que ens portarà a la Masia de Sant Antoni on tenen cavalls i ponis. Continuarem,
camí avall, envoltats per un atapeït canyar fins arribar a un clar, des del qual veurem córrer les ballarines aigües del riu.
Després d’un xicotet descans, proseguirem el camí riu avall pel mig
del canyar, girant poc després a la nostra esquerra per eixir al encontre
del camí d’anada. El reprendrem cap amunt fins arribar al primer camí
que veurem a la nostra dreta. Seguint·lo passarem, més endavant,
per una casa de camp cantonera, girarem cap a la dreta per passar
per davall dels arcs d’un aqüeducte, després per una pollancreda, i
un camí asfaltat que creuarem.
Ací agafarem un curt sender que, en paral.lel a les vies del metro,
ens deixarà al costat del baixador envoltat de pins anomenat el Clot.
Creuarem les vies i caminant pel seu costat arribarem al baixador
de Mont-i-Sol. Passarem a l’altra part pel pas inferior, girarem a la
dreta i pel carrer de Sant Ferran, a prop del qual està la plaça i
l’església de Mont-i-Sol. Seguirem cap a amunt fins aplegar al carrer
del Mestre Serrano, l’agafarem cap a la esquerra, fins arribar a la
rodona de les Gerres, ara ja en l’avinguda de les Corts Valencianes.


