
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
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Ruta 6 El Castell

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
El castell-palau de Benissanó fou edificat en la segona
meitat del segle XV damunt d’una antiga alqueria àrab,
anomenada Benixanut, gràcies a la familia Cavanilles-
Vilarrasa, senyors de Benissanó.

Anteriorment a l’any 1249, en les donacions documentades
en el Llibre del Repartiment, apareix una donació a Pere
Iniguez de Diacastello procurador de I’infant En Sancho,
de la torre  i les seues edificacions de “Benizano”.
Tanmateix, en 1277, per donació  d’En Pere I de València
l’anomenada alqueria passa a mans d ‘En Joan de Pròxita,
gran canceller del regne I president dels seus consellers,
de familia vinculada a Benissanó fins l’arribada dels
Cavanilles-Vilarrasa.

Va ser Lluis Cavanilles i Vilarrasa qui va construir el castell-
palau. Aquest  personatge fou governador de València
i virrei l’any 1506. Altres membres importans d’aquesta
familia varem ser els seus fills. En Lluis també governador
del Regne de València i virrei, i En Jeroni governador que
va rebre a Francesc I de França i que després el va dur
al seu castell de Benissanó. En el seu aspecte primitiu,
el castell comptava amb un pont llevadís  i fossat, i el
remat de les torres era triangular i puntiagut. Aquestos
elements foren eliminats en reformes posteriors. Respecte
a l’entorn del castell, antigament  hi havia  tres muralles
i en cadascuna  quatre torres col.locades a la mateixa
distancia, i tres portals {Bétera,Llíria i València que encara
mantenen el seu estat original.
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DADES DEL SENDER:
Longitut 7800m.
Temps aproximat 2’20h.
Dificultat: Baixa
Cartografia: 695-lV Riba-roja de Túria
695-ll Llíria

Ajuntament – Avinguda Corts Valencianes – Barranc de Mandor – PRV 284 – Molí de la Lluna - Torre del Virrei - Estació depuradora – Baixador
metro de la Pobla – La Pobla – Benissanó.

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 l’Ajuntament de l'Eliana anirem cap a l'avinguda de les Corts Valencianes al final de la qual baixarem al barranc de Mandor. Ací
trobarem els senyals del PR-V 284 que seguirem en direcció nord. Passarem pel mas del Molí de la Lluna, caminarem entre cultius fins
al baixador del metro de la Pobla de Vallbona. En aquest punt
un pal indicatiu ens senyalitza la continuïtat del PR camí de la
Pobla, el prendrem i entrarem a la població pel carrer Mestre
Barona, girem a l'esquerra pel carrer Bisbe Cervera i arribarem
l'església de Sant Jaume Apòstol. Els senyals continuen per la
carretera, fins al primer camí asfaltat que ix a la nostra dreta,
que és el camí de Llíria, al costat del qual van junts un gaseoducte i
i els senyals del PR que seguirem. A l'arribar a un mur de ciment
(gran dipòsit d'aigua) anirem cap a l'esquerra fins a arribar a
una rodona que dóna accés a Benaguasil. Girarem cap a la
dreta –direcció Benissanó- per la carretera que creua, per dalt,
la nova autovia. La seguirem fins a trobar un pal indicatiu de
senderisme amb els senyals cap a Llíria. Continuarem fins a
arribar a un altre pal indicatiu, prendrem la pista de la nostra
dreta senyalitzada i arribarem al parc de les Penyes de Benissanó
entre fèr tils terres de conreu. Un paisatge idíl·lic de l'hor ta
del Camp de Túria. Ens aproparem, entrant pel portal de Llíria del segle XVI, al castell. Les portes estan obertes a la curiositat del
caminant que pot satisfer-la mitjançant la visita guiada. La tornada és pot fer pel mateix recorregut d'anada, si bé hi ha la possibilitat
d'acurtar-la prenent el metro a Benaguasil o a La Pobla.


