
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
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Ruta 3 Les Trixeres

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
Parc natural del Túria: Es trova a 12 Km de la ciutat
de València. Vertebrat pel riu Túria ocupa part dels
termes municipals de Manises, Paterna, Sant Antoni,
Riba-roja i l'Eliana, a les comarques de l'Horta i Camp
de Túria. El nucli central del bosc està constituït pels
pinars de la Canyada o de la Vallesa amb matoll
esclerofil·le mediterrani en les terrasses fluvials i un
bosc caducifoli ripari adjacent de gran bellesa. A més
del pi blanc, que dóna caràcter al paisatge, es troben
al voltant de milers d'espècies, algunes d'alt valor
botànic com, Anthyllis lagascana (albaida sedosa,
albaida rosa) Teucrium edetanus (timó mascle de la
plana de Llíria), Sideritis juryi (rabet de gat d'espiga
llarga) Anthyllis terniflora (albaida d'espina fina) Thymus
piperella (pebrella) endemismes exclusivament
valencians. Quant als valors faunístics del bosc de
ribera destaquen “l'aventorrillo”, xerlovita xic o
xiuladoret, xitxarra tordal, agrons blaus. Entre els
mamífers destaquen les rates penades, esquirols,
eriçons, gineta; increïble tanta varietat i impossible
d'enumerar tota la riquesa d'aquest bosc perquè a
més estan els valors històrics com la Masia de Velez,
restes d'un aqüeducte romà, l'assentament de València
la Vella, el poblat de l'edat del bronze de Betxí dels
anys 2102 i 1770 abans de C. En la zona naixen les
sèquies de Montcada i de Quart, també són història
les trinxeres de la guerra civil que en gran nombre
s'escampen pel  bosc.
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DADES DEL SENDER:
Longitut 8500m.
Temps aproximat 4h.
Dificultat: Baixa
Cartografia: 695-lV Riba-roja de Túria
696-lll Burjassot

Ajuntament – Avinguda Cor ts Valencianes – Mont- i-Sol –Entrepins – Trinxeres – Entrepins – Mont- i-Sol- Ajuntament.

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, de 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.

S'inicia la ruta en l'Ajuntament, camí de l'avinguda de les Corts Valencianes. En la rodona de les Gerres girarem a la nostra esquerra
per a creuar l’urbanització de Mont-i-Sol pels carreres Romeral i Mestre Serrano. En la plaça del Xúquer anirem cap a munt pel carrer
de l’Esperança, girarem a la dreta pel carrer Pelaio,
travessarem un jardí de pins per arribar pel carrer Girona
a la carretera de Riba-roja.
Després de creuar-la anirem endinsant-nos en el bosc
silenciós de la Vallesa pel sender PR-V 284, sentint només
el cruixir de les branques i de les fulles mogudes pel vent
suau. Una sensació de benestar, de pau, de tranquil·litat i
de relaxació ens envairà a poc a poc i gaudirem de la
penombra produïda per l'escassetat de llum que arriba a
la terra tamisada per la densitat dels pins. En arribar al
baixador del metro d’Entrepins, seguirem per aquest bellíssim
bosc, i deixarem a la nostra esquerra el PR-V 284 que va
a Sant Antoni de Benaixéver. Continuarem recte, dirigim-
nos a la trobada dels búnquers i les trinxeres de la guerra
civil. Més endavant agafarem el primer camí a la nostra
esquerra, que entre grans arbres ens deixarà en mig de
les intr icades tr inxeres hui p lenes d'arbustos.
El sòl del bosc és molt pla. No fa molt, tan sols uns 50 anys,
aquest espai estava dedicat al cultiu de garrofers. Al llarg
del recor regut veurem que encara queden camps abandonats que són invadits a poc a poc per jòvens pins.
Tornarem al camí i pujarem per un suau tram i girar a la nostra esquerra, travessant una xicoteta vall entapissada d'ametlers i rodejada
pel bosc. De tornada anirem al baixador d'Entrepins per a ar r ibar a l 'Ajuntament pel mateix camí d'anada.


