
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
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Ruta 5 Camins d’aigua

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
L'ASSUT. Assut és el nom que es dóna a una presa que creua un
riu i desvia l'aigua cap a una sèquia; la paraula (al-assud) és
d'origen àrab.
L'assut de la sèquia de Montcada, està entre Paterna i Manises, en
el km. 281'53 del recorregut del Túria. Rega els termes de Paterna,
Quart de Poblet, Benimàmet, Beniferri, Burjassot, Godella, Rocafort,
Massarojos, Montcada, Benifaraig, Borbotó, Alfara del Patriarca,
Carpesa, Vinalesa, Bonrepós, Foios, Meliana, Cases de Bàrcena,
Almàssera, Albalat dels Sorells, Mauella i Teuladella, Museros,
Emperador, Albuixec, Massafalssar, Rafalell i Vistabella, La Pobla de
Farnals, Rafelbunyol, El Puig, i Puçol.
L'assut esta construït amb grans carreus de pedra, té una longitud
de 30 metres i una amplària de 6. La casa de comportes era l'edifici
on es reunien els síndics per fixar el cabal per al reg anual. Algunes
de les avingudes del Túria van provocar el seu afonament parcial,
per la qual cosa es va construir una casa nova per a les reunions.
Avui en dia el pas de l'aigua està controlat mitjançant una moderna
tecnologia. Es creu que va ser emplaçat en època islàmica però no
hi ha constància d'això. L'assut ha sofrit constants reparacions entre
d’altres els anys 1625, 1648 i 1674, i també al llarg del segle XX.
L'Almenara Reial és la comporta principal de la sèquia. Regula el
cabal que li correspon i antigament era de fusta. En l'actualitat tots
els mecanismes han estat informatitzats, el que permet un control
exacte del cabal..
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DADES DEL SENDER:
Longitut 15000m.
Temps aproximat 4/5h.
Dificultat:  Baixa
Cartografia: 696-lll Burjassot

Ajuntament – Avinguda Corts Valençianes – Mont-i-Sol –Entrepins – La Vallesa – Pou Santa Júlia – Riu Túria - Assut – Barranc de Serra – La Canyada
Estació metro la Canyada – La Vallesa – 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, 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.

S'inicia la ruta en l'Ajuntament, camí de l'avinguda de les Corts Valencianes. En la rododa de les Gerres girem a la nostra esquerra per a
creuar l’ urbanització de Mont-i-Sol pels carrers Romeral i del Mestre Serrano. En la plaça del Xúquer anirem cap amunt 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 que
creuarem, per anar endinsant-nos en el bosc de la Vallesa pel senyalitzat
PR-V 284, fins el baixador del metro d’Entrepins. Ací deixarem el PR,
seguirem el camí que en paral·lel a les vies del metro ens portarà, pel
bosc, al baixador de la Vallesa. Creuarem el pas a nivell, sense apartar-
nos de la tanca metàl·lica i seguirem cap amunt pel carrer 367. Al davant
veurem una porta de ferro gairebé trencada, la passarem sense perdre
de vista la tanca, entre tarongers i atmellers. Quan aquestos s’acaben
hi ha, a la esquerra, un sender que s’endinsa en el bosc. El seguirem
deixant altres menys xafats. Baixant i pujant llomes arribarem a un camí
que creuarem, baixarem al barranc i seguirem el sender que voreja la
lloma de Betxí fins a un altre camí. A l’esquerra trobarem un pou d’aigua;
girarem a la dreta baixant cap a un altre pou, el de santa Júlia, i al riu
que seguirem aigües avall entre tarongers i canyars fins a una torreta.
Pujarem uns esglaons, prendrem un sender que va guanyant alçada
pels penya-segats i, una vegada dalt i envoltats de pins, tindrem unes
vistes espectaculars sobre el paisatge.
Anirem riu avall fins la casa de l’ Assut de la sèquia de Montcada que rodejarem fins a arribar a un camí asfaltat. El seguirem fins al gasoducte
València-Alacant. Ací abandonem el camí i girarem a l’esquerra pel llit de l’ombrívol barranc de Serra. Deixarem a la nostra esquerra el
barranc de Rubio, que no té eixida, i, al final del bosc, prendrem el carrer Nº 5 que ens portarà a l’estació del metro de la Canyada. Seguint
les vies en direcció Llíria arribarem al baixador de la Vallesa. Des d’ací el camí de tornada a I’Eliana es el mateix d’ abans. Donat que aquest
recorregut transcorre molt a prop de diversos baixadors del metro, hi ha la possibilitat d’acurtar-lo segons les forces de cada caminant.


