


DADES DEL SENDER:
Longitut 7500m.
Temps aproximat 2’25h.
Dificultat:  Baixa
Cartografia: 695-lV Riba-roja de Túria
695-ll  Llíria

Ajuntament – Avinguda Corts Valencianes – Barranc de Mandor – Molí de la Lluna - Torre del Virrei - Estació depuradora – Baixador metro de La Pobla –
Estació de Benaguasil – Molí – Benaguasil – Ajuntament – Església – Carrer de I’Entrada - Antiga estació de Renfe – Carrer Garbí – Monestir.

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 anirem cap a l'avinguda de les Corts Valencianes i baixarem al barranc de Mandor, on trobarem els senyals del
PR-V 284, que seguirem en direcció nord fins arribar al baixador
del metro de La Pobla de Vallbona. Un pal indicatiu ens marca la
continuïtat del PR camí de la Pobla. En eixe punt l’abandonarem i
prendrem el primer camí a la nostra esquerra que ix des de la
carretera; seguirem l'asfalt fins a arribar al pas a nivell, al costat
de la parada del metro de Benaguasil.
Caminarem rodejats de camps cultivats per belles hor talisses i
flamants tarongerars, després de creuar les vies ens trobarem al
davant una casa pintada de color groc.Ens acostarem a l‘antic molí,
que això era abans la casa pintada, i veurem com cau l'aigua en
estrepitosa trencada. A uns 10' creuarem la carretera de
circumval·lació de Benaguasil i entrarem a la població fent cap a
l'Ajuntament i a l'església.Des d’ací agafarem el carrer de l’entrada,
que seguirem fins al final. A la nostra dreta veurem l'antiga estació
de Renfe i enfront el carrer per a vianants del Garbí. En uns 10'
arribarem al cim del tossal de Montiel, (251m) lloc on estàn
ubicats el monest ir, l 'ermita i la cova de Sant Josep.
Les vistes panoràmiques que es divisen sobre tota la vall del riu
Túria ens faran oblidar les dues hores llargues de recorregut. La tornada es pot fer pel mateix camí, o per altres que, en la mateixa
direcció ens deixaran a l'Eliana. Tenim la possibilitat de fer més curt el camí agafant el metro en un dels dos baixadors de Benaguasil.


