
2008
XVII TRAVESSA AL PARC NATURAL DE LA SERRA CALDERONA

ITINERARI. Enguany fem una combinació de caminar i dʼautobús.

31 de maig de 2008
8.30 h. Bétera. Eixida cap a Olocau en autobús. Olocau (8.45). Eixida cap a

Alcubles. Cal puntualitat
10.00 h. Alcubles. Els Molins. Dinar. AUTOBÚS fins a la Maimona.
17.00 h. Pitxiri. Mas del Capellà. Sopar. Fem nit.

1 de juny de 2008
9.30 h. Mas del Capellà. Bétera-El Puig (amb autobús). Dinar
Sopar de dissabte, pernocta, desdejuni i dinar de diumenge a càrrec de

lʼorgantzació. Inscripció fins al 20 de maig - Contacte:
Pasqual 607476850 - pascualesteve@aznartextil.com
Marga M. 629602746 - mmanez2@xtec.cat

caminem
seguint el camí de Jaume I
ALCUBLES - OLOCAU - BÉTERA - EL PUIG
PRIMERA PART. El primer dia (31 de maig) La visita a Alcubles.
Descobrirem el rastre del rei Jaume I, que segons una tradició els va deixar una imatge
de la Verge de la Salut, que portava a la sella del seu cavall, segons ens recorda una
làpida situada en un casalici a lʼentrada de la vila.
Després, pujarem als Molins i contemplarem una de les panoràmiques més completes
de la Serra Calderona: serres dʼAndilla, la Serrania i el Camp de Túria. Buscarem un
pinar per dinar i seguirem pel camí de la Pedrosa o camí vell de les Alcubles fins arribar
a la rotonda del Pi, on ens esperarà lʼautocar que ens portarà als plans de la Maimona.

SEGONA PART. Visitarem les ruïnes de la vil·la romana de Pitxiri (Olocau) on els romans
van plantar les primeres vinyes. Que van rebre el privilegi del rei Joan, el Caçador, el
1388, donant-los la franquícia dʼentrada lliure del vi de Pitxiri a la ciutat de València. Per
lʼantiga Vereda Xurra, el camí que va seguir Jaume I per arribar al Puig, caminarem pel
pla de la Maimona fins al mas del Capellà. Soparem i pernoctarem.

31 de maig i 1 de juny de 2008 de Travessa per la Serra

Full informatiu núm. 2+plus

TERCERA PART. El segon dia (1 de juny)
Cap a la partida del Forcall (Olocau) i a lʼarribar al Carraixet, farem memòria del combat
del Riu Sec del qual parla el Llibre dels Feits. Acció que va tenir lloc a les voreres del
barranc de Carraixet prop del lloc de Foios i que va obligar el rei Jaume a reforçar als
refugiats al castell del Puig.
La Travessa seguirà per la partida del Forcall fins a la urbanització Torre de Portaceli, on
ens recollirà lʼautobús per anar al Puig.
Al tossal del castell del Puig, dinarem ( picnic preparat al mas del Capellà) i celebrarem
la cloenda dels actes dedicats al rei Jaume I. Lʼautobús retornarà a Bétera i Olocau.

Preu adult 30 euros
Preu xiquet 20 euros
Preu un dia 20 euros

[inclou sopar + pernocta + esmorzar + dinar + Bus]


