
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
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Ruta 8 Amb bici

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 Camp de Túria es una comarca situada al nord-
oest de la ciutat de València, comunicada amb aquesta
per l’autovia CV-35, per la linia 1 del metro i diverses
linies d’ autobussos. Comprén 17 municipis. Benaguasil,
Benissanó, Bétera, Casinos, Domenyo, Gatova, L’Eliana,
Loriguilla, Marines, Nàquera, Olocau, La Pobla de
Vallbona, Riba-roja de Túria, Sant Antoni de Benaixeve,
Serra  i Vilamarxant. Així doncs, el Camp de Túria és
el resultat de la confluència de nombrosos factors
històrics i geogràfics que han conformat la seua situació
actual. Per tant aquesta comarca existeix per un passat
històric i per una evolució geogràfica, el vestigi de la
qual és el patrimoni cultural heretat.
L’entorn físic d’aquesta comarca està constituït per una
extensa vall fluvial, pertanyent al riu Túria que li dóna
el seu nom i que discorreix per la zona meridional.
Una vall molt àmplia que abraça tot l’eix central del
territori, des de Sant Antoni de Benaixeve  fins a Llíria
i, finalment, la zona més septentrional contituida pels
contraforts orientals de la Serra Calderona, que pertany
al Sistema Ibèric.
El patrimoni cultural existent és de gran riquesa i
diversitat, on podem trabar des d’espais naturals
protegits ( La Serra Calderona),espais naturals  (La
Rambla Castellarda), arbres monumentals (la carrasca
centenaria de L’Eliana) i Parc El Jonqueral de Bétera.
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DADES DEL SENDER:
Longitut 12000m.
Temps aproximat 2h.
Dificultat: Baixa
Cartografia: 695-lV Riba-roja de Túria
696-lll Burjassot

Eixida plaça del Ajuntament – Carrer del Molí – Parc de la Pinada – Centre de salut – Barranc de Mandor – Molí de la Lluna – Torre del Virrei – Estació del Metro
– Masia del Pilar o del Canonge – Molí – Avinguda Corts Valencianes – Rodona de la Font – L’Ermita – Església Parroquial.

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.

INICIEM la marxa en el poliesportiu municipal, centre de l'esport de la vila. La
RUTA ix del recinte per a rodejar, als pocs metres, la primera de les rodones,
anomenada del Polidespor tiu, situada en l'avinguda del Camp de Túria. La
següent rodona és Els Garrofers, i ens situa en l'avinguda de La Pobla de
Vallbona. A continuació la de L’Abadia, que ens introdueïx en l'interior del poble
pel carrer de l’Abadia, entre les cases divisarem l'església de 1890, d'estil
neogòtic, i el campanar, de rajola cara vista. Enfront està la plaça del País
Valencià, presidida per l'Ajuntament i a la seua esquerra, el carrer de La
Puríssima, per on eixirem cap al carrer de l’Abadia, trobant al front la refrescant
rodona dita La Font. Girarem a la nostra dreta i baixarem pel carril bici, en
suau pendent, per l'avinguda de les Cor ts Valencianes. Per esta avinguda
circularem pel carril bici fins a trobar-nos enfront la rodona de Les Gerres, i
quasi a la seua vora la de l'Aigua. Girarem cap a la nostra dreta per Ferran el Catòlic, buscant la setena de les rodones, la del Molí, donant-
li la volta i camí de l'estació del metro trobarem la del Margalló. Utilitzarem el pas inferior per creuar les vies del metro. Ací ens eixirà al pas
la rodona del Cactus, la qual rodejarem i girarem a l'esquerra per a prendre el carrer dels marquessos del Tremolar. Després de veure la
Masia del Canoge, girem a l'esquerra pels carrers d’el Saler i de Serra per a creuar el barranc de Mandor, i la línia del metro, novament per
un pas subterrani, situat a l'altura del baixador de la urbanització de Mont-i-sol. Costa amunt pel carrer Sant Ferran, veurem a la nostra
esquerra la plaça i l'església de Mont-i-Sol. Ascendirem la suau pendent fins arribar al carrer Mestre Serrano. Prendrem a la dreta en direcció
a la plaça del Xúquer i seguirem cap a l’aparthotel l'Eliana, al costat del Club de tennis Las Vegas, per a arribar a la carretera CV-336, i anirem
cap a l'esquerra, amb molta precaució, per a arribar a Sant Antoni de Benaixéve, (aquest és l'únic tram del recorregut amb densitat de
trànsit). En l'arribar a l'altura de l'avinguda de les Delícies ens saludarà la rodona de la Rosa dels Vents, i ara, un poc més amunt, en la
urbanització de l'Escorial, la rodona de l'Escola. Més endavant trobarem la de l'Hor ta amb el car ro i les hor talisses.
Estem a la vora de Sant Antoni de Benaixeve, però sense deixar el nostre terme municipal, seguirem la carretera fins a arribar a la primera
revolta. Pocs metres enllà l'abandonarem per a pedalejar per l'avinguda de Sant Antoni.
Comencem a tancar el cercle camí del poliesportiu pel carrer Blasco Ibáñez i el carrer de la “Vereda” que paral·lel a l'autovia ens deixa en la


