Butlletí informatiu

Tardor 2009

Aplec excursionista a la Valldigna
Una vegada més, les comarques valencianes
acullen un Aplec Excursionista dels Països
Catalans, aquesta vegada el que fa 33. Serà els
dies 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre als pobles de
Benifairó i Simat de la Valldigna.
No serà aquesta la primera vegada que el País
Valencià acull l’Aplec. Des de 1977 en 9 vegades
s’ha organitzat a les notres terres recorrent els
indrets de la Serra de Bèrnia, el Montgó, la Serra
de Mariola, Alcoi, Concentaina, Vilafranca, la
Vall d’Alcalà i Ontinyent.
Al darer Aplec, realitzat a Montserrat, cap entitat
excursionista va assumir inicialment l’organització de l’edició corresponent al 2009. Entitats
excursionistes de l’Alguer es van comprometre a realitzar al seu territori la del 2010 quedant en total
situació d’incertesa la continuïtat per al present any.
Finalment la voluntat i el compromís del Club de Muntanya Viarany de la Ciutat de València, Grup
d’esports de muntanya de Benifairó de la Valldigna i el Grup Muntanya Valldigna juntament amb la
col·laboració dels Ajuntaments de Simat i Benifairó faran possible per al proper pont de la purissima la
33 edició.
La Valldigna es troba a la comarca de la Safor i a tocar de les comarques de la Ribera, la Costera i la
Vall d'Albaida. Més en concret, els pobles de Simat i Benifairó de la Valldigna es troben a l’interior de
la vall. En aquest indret, als voltants del Monestir de Santa Maria de la Valldigna, on és realitzarà
aquesta nova edició
Va ser fundat arran de la reconquesta de l’Antic Regne de València. Inicialment pertanyia a l’Ordre del
Cister, sent filial del de Santes Creus. Tingué tres etapes constructives, una primera implantació gòtica
del segle XIV que forma l'estructura completa del conjunt al voltant del claustre, seguint el model del
Císter; la important renovació produïda arran de les greus destruccions del terratrèmol del 1396; i una
adequació ja d'etapa barroca als segles XVII i XVIII. Dominà la vida de la vall fins la desamortització
del 1835, quan fou abandonat i venut a particulars. A partir d'ací començà una espoliació que s'endugué
molts elements del conjunt i conclogué en alguns casos amb l'enderroc d'edificis. Fou al 2003 que el
comprà la Generalitat Valenciana i hi començà obres de restauració i de recuperació dels molts
elements arquitectònics dispersos a tot arreu (fins i tot part del claustre es trobava en un centre
residencial de Madrid ¡¡)
Us proposem acudir a unes terres que, tot i ser famoses per la seua història, són poc conegudes
excursionísticament més enllà de les comarques centrals valencianes. Us convidem a recórrer la serra
de Corbera de cap a peus, a pujar al Mondúver i a visitar el circ de la Safor, Esperem, per tant, que
aquest siga un Aplec de descoberta i redescoberta.
Podeu trobar més informació actualitzada i concreta de tot el conjunt d’activitats previstos a les
adreces:
http://www.feec.org/Activitats/Campaments/aplec_pais_cat.htm
www.simat.cat
http://www.viarany.org/
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De portes endins

Després d’aquest estiu tant calorós i que des del centre hem intentat fer-lo un poc més fresc fent
excursions per barrancs i els Pirineus, comencem una nova temporada amb eixides i activitats de tot
tipus que esperem que a us agraden i que cadascú trobe la seua.
Del 9 al 15 de novembre es farà la VII Setmana Excursionista. Dins d’aquesta setmana i dirigit als fills
del socis es convoca un concurs de cartells, per tal de trobar el nou cartell de la 13ª Pujada de Sant
Pasqual a Sant Joan de Penyagolosa de 2010, la convocatòria de la qual està dins de la revista, esperem
que us animeu i participeu en aquesta nova iniciativa.
Com ja es va informar en la revista anterior pensem comprar dues peces de roba tècnica, un tallavents i
una samarreta tèrmica, amb distintius del centre, per a que les utilitzen el guies en les excursions de la
Regiduria d’Esports de l’Ajuntament. Aquestes peces estan en el centre per a que les proveu i trieu la
talla. Però aquesta roba no es únicament per als guies, sinó també està a disposició de tots els socis que
les vulguen comprar. El centre subvenciona aquestes prendes, i amb el descompte corresponent, el preu
de les dues peces és de 45 € per als socis i 5 € per als guies. Tots els que estigueu interessats en
adquirir-les, passeu pel centre abans de l’1 d’octubre.
Com tots els anys per aquestes dates us informem de la conveniència de federar-se. Com veieu en la
`programació, hi ha excursions per a les quals es necessari estar federat per a participar i cada vegada
els guies són més exigents al respecte. Per tant us animem a que us federeu si es que aneu a fer bastants
excursions durant l’any. En la revista teniu un article amb informació de la cobertura que té el carnet de
federat. Aquest any el centre ajudarà amb 6 €. a tots els socis que es federen. Tots els que vulgueu
federar-vos podeu demanar el carnet en la seu del centre quant més prompte millor, així a principi de
gener ja rebreu el carnet.
Per acabar, informar-vos que el proper 19 de novembre a les 19h 30min. i en la seu del centre hi haurà
una reunió per a fer la programació de l’any 2010. Tots els que desitgeu proposar activitats i excursions
a realitzar el proper any, acudiu a la reunió o feu-nos arribar les vostres suggerències. Animeu-vos!!.
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Penyagolosa: l'inici del parc natural

Penyagolosa és la
muntanya
màgica
del
excursionisme valencià. El
caràcter iniciàtic d’aquest
indret el fa únic. És, sens
dubte, una cruïlla de camins i
caminants, de pobles i
cultures, de religions i
costums, de paisatges, fins i
tot una cruïlla, diria jo, de
sentiments.
Per
al
muntanyenc
valencià
es
l’inici i la fi.
La
muntanya
de
Penyagolosa és universal i,
tot i ser una propietat privada,
tothom la considerem nostra. Sols hem de fer una ullada al nostre voltant per a saber la influència que
té en les nostres vides. Carrers, col·legis, asociacions culturals, restaurants... porten el topònim de la
muntanya, el significat del qual varia segons estudiosos. La veneració a un déu pagà i l’apetència del
botànics per la seua flora en són les més acceptades.
La muntanya sagrada es pot divisar gairebé des de totes les comarques castellonenques. Els
paisans dels voltants, de Villahermosa, de Xodos, de Vistabella, de Mosqueruela, de Benafigos o de
Puertomingalvo coneixen ben bé els rigors del tità. La seua orografia ha marcat i condueix encara la
dura quotidianitat rural. Les comarques de la Plana s’aixequen amb la seua silueta, que domina
silenciosa el paisatge. A Vila-real ho sabem molt bé i quan fa fred sempre tornem la mirada cap a
ponent per a albirar la testa nevada del gegant.
Totes aquestes penyagoloses porten irremeiablement a diferents sentiments, diferents formes
de veure la vida. Són diferents fills d’una gran mare. Diferents opinions a l’hora de conservar un
territori.
La persona que visita les comarques de Penyagolosa té la sensació que aquest meravellós
indret tocat per la mà de Déu ha sigut parc natural des de sempre. El visitant, cada volta més generós i
respectuós, se sorprèn de trobar un lloc tan ben cuidat, tan mimat, tan volgut i tan ben conservat. Això
no és fruit de la casualitat.
Els habitants i visitants de Penyagolosa són els responsables directes d’aquesta realitat. Les
activitats que des de molt antic hi ha realitzat la població local han mantingut el paratge més
emblemàtic del territori valencià tal i com el veien els nostres avis, pràcticament inalterat. A més, l’ús
de l’espai amb activitats recreatives com el senderisme ha estat de forma generalitzada ben acceptat
pel nadiu, que veu amb bons ulls noves formes d’ingressos en la maltreta economia d’interior.
És raonable, doncs, que aquestes activitats realitzades sempre de forma respectuosa amb el
nostre entorn, es continuen fent. Aprofitaments per a fusta, ramaders, apícoles, agrícoles, recol·lecció
de bolets i tòfones, caça, senderisme... són activitats perfectament compatibles amb el parc natural i
totes aquestes continuen regint-se per la seua normativa específica, molt anterior a la declaració del
parc. Queda clar que l’objectiu del parc no és, ni molt menys, prohibir totes aquestes activitats. No
seria intel·ligent.
Centre Excursionista de Vila-real

Pàgina 4

Penyagolosa: l'inici del parc natural
Aleshores, una qüestió es fa necessària. Si el lloc està ben conservat, si les activitats que es
desenvolupen a Penyagolosa ja tenen la seua pròpia normativa, per què es decideix declarar el parc
natural?
Malauradament, no sempre es fa ús del territori d’una forma correcta. Entitats amb experiència
com el Centre Excursionista de Vila-real poden orientar la població local i el visitant a fer un bon ús
de l’espai, però no poden prendre responsabilitats directes al respecte. És en aquest moment, doncs,
quan eines de gestió com el parc natural es fan necessàries.
La declaració del Parc Natural de Penyagolosa ens assegura que totes aquestes activitats que
han fet possible la conservació d’aquest espai es puguen continuar realitzant ordenadament. La
normativa del parc no fa altra cosa que recollir totes les normatives particulars i assegurar-ne el
compliment. Aleshores, el parc es converteix no sols en una eina per a conservar el paisatge, sinó
també per a conservar el paisanatge, o el que és el mateix, per a donar suport als seus habitants i
visitants. Es converteix, doncs, en un dinamitzador social de la comarca.
El Parc Natural de Penyagolosa encara està en bolquers. Ha estat un naixement molt esperat
per la societat castellonenca i ha sigut un part difícil. Vint anys de més tenen els seus germans majors
com l’Albufera de València o la Font Roja d’Alcoi. Nosaltres, com a direcció del parc natural, sempre
estarem vigilants en les seues primeres passes, però necessita el recolzament de tots per a poder
independitzar-se i començar a caminar sol. Sortosament, sabem que el Centre Excursionista de Vilareal l’acompanyarà sempre, i això és, sens dubte, un gran privilegi.
Josep Carda
Director del Parc Natural de Penyagolosa

Irbel S.L.
Empresa especialitzada en tractaments
agrícoles i productes fitosanitaris

Camí Artana número 5. Telèfon 964-535-856
12540 – Vila-real

Centre Excursionista de Vila-real
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Informació Llicència Federativa
La Llicència Federativa et dóna dret a la pràctica de:
Curses per muntanya
Senderisme
Campaments
Escalada en rocòdroms
Competicions d'escalada esportiva
Campionats d'escalada
Competicons d'esquí de muntanya
... a més a més de:
Trobades de jòvens en estiu i hivern
Descomptes en refugis de muntanya
Inscripció a l'Escola Valenciana d'Alta Muntanya (EVAM) i a l'Escuela Española de Alta Montaña
(EEAM)
... i també quedes assegurat per la Mutualidad General Deportiva (MGD) contra lesions o accidents
esportius.

Centre Excursionista de Vila-rea
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FEDERACIO D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Apartat correus 3 · Carrer Marià Luiña,nº 9 03201 – Elx (Alacant)
CIF : G – 03293297 Telefono : 965 439 747 Fax : 965 436 570 Movil : 637 859 376
Web : www.femecv.com Email : femecv@femecv.com

TABLA DE COBERTURAS
DE LA LICENCIA
FEDERATIVA
Asistencia Médico-Quirúrgica-Sanatorial
Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario
Asistencia en régimen hospitaIario concertado de los gastos
de prótesis y material de osteosíntesis.
Rehabilitación (Previa autorización M.G.D.)
Resonancia Magnética Nuclear. Previa autorización de los
ServicIos Médicos Centrales de la M.G.D.
Asistencia Médico-Quirúrgica-Farmaceútica y Sanatoríal, en
accidentes ocurridos en el extranjero.
Indemnizaciones por pérdldas anatómicas y/o funcionales
Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva por causa
directa del accidente deportivo
En el caso cte fallecimiento de menores de 14 años la
indemnización será en concepto de gastos de sepelio
Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva sin causa
directa del accidente deportivo
Mordeduras de animales y picaduras de insectos. Incluido
el fallecimiento por tales causas. Hasta un máximo de:
Gastos originados por adquisicIón de material ortopédico.
(Según condlcionado generaI de la póliza)
Gastos originados en odonto-estomatología por accidente
deportlvo. Hasta:
Gastos de traslado o evacuacIón desde el lugar del
accidente hasta su hospitalización en el Centro Concertado
más próximo
Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en territorio del
Estado Español, hasta 30 €/día, máximo CINCO DIAS, previa
presentación de las facturas.
Gastos de desplazamiento de un familiar en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en territorio del
Estado Español, hasta 300 €, previa presentación de las
facturas correspondientes.
Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero,
hasta 30 €/día, máximo CINCO DIAS, previa presentación
de las facturas.
Gastos de desplazamiento de un familiar en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero,
hasta 6.000 €/día, previa presentación de las facturas.
Gastos de rescate en el extranjero, búsqueda, traslado y/o
repatriación de deportistas, hasta 12.000 €., por el conjunto
total de los tres apartados y de todos los deportistas
implicados en el mismo siniestro previa presentación de las
facturas correspondiente.
ResponsabIlldad Civil. Límite anual por todos los siniestros
con sublímltes de 150.000 €
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Les oliveres mil·lenàries
Texte i fotos de: Sandra Alcamí y Ana María Peris

Ja deia Machado “Caminante no hay camino, se hace camino al andar” i amb esta idea de partida s’ha
dissenyat la ruta de les oliveres mil·lenàries per a la gent gran. El centre excursionista de Vila-real com
ha vingut fent des de la seua constitució fa del caminar ,un dels esports més econòmics i plaenters, un
mitjà per a reiniciar les relacions i el recolzament entre excursionistes esporàdics i consagrats. De fet,
l’ajuntament de Vila-real ha juntat sinergies amb el centre excursionista perquè a través d’aquestes
eixides vegem pujar el nostre ànim i ens reconciliem amb el nostre entorn: coneixent-lo i entenent-lo
millor.
En la ruta circular de les oliveres mil·lenàries que iniciàrem a
Sant Mateu vam tindre ocasió d’evidenciar el fort vincle que
uneix homes i natura. Aquest paratge engalanat per oliveres
mil·lenàries que han sobreviscut i perseverat a l’efecte dels anys
esdevingué una ruta d’iniciació idònia per a persones que
malgrat tindre les seues condicions físiques un tant minvades
continuen amb il·lusió i alegria per caminar i relacionar-se en el
medi natural en lloc de deixar-se vèncer per la mandra i els
dolors i quedar-se a casa veient la televisió.
La baixa dificultat d’aquest itinerari permet que es puga seguir
amb tranquil·litat i sosegament la visita a les diferents històries
que semblen sobreeixir de cada olivera. De fet, els troncs curtits
pel temps evoquen criatures del bosc, formes antropomòrfiques,
coves, finestres ,… Tot un espectacle per a la vista i la
imaginació.
A més de fotografiar aquestes formes increïbles, de plenar-nos
d’aire pur, de compartir el temps amb les papallones,
formiguetes i pissavis, el nostre passeig també ens oferí
l’oportunitat de recol·lectar els últims espàrrecs salvatges que creixen en aquest lloc. L’alegria del
passeig es veié augmentada pensant en la deliciosa truita o remenat d’ou que ens faríem amb els
espàrrecs replegats.
En l’aroma de les olives i de l’oli al nas vos proposem començar a intercanviar receptes tradicionals
tant de menjars com de productes d’ús comú com el sabó, l’oli de pericot, etc.
Caminando, paseando entre olivos nos viene a la mente y al corazón los escritos de E. Bach sobre la
esencia floral del olivo él escribe: “ Es para aquellos que han sufrido mucho física o mentalmente y que
están agotados y tan fatigados, que sienten que no tienen más fuerzas para continuar haciendo esfuerzo
alguno. "La vida diaria es para ellos un duro trabajo carente de placer.” (Los doce sanadores. Doctor
Edgard Bach)
Y ¿a qué nos ayuda la esencia? Nos ayuda a que nuestra energía que con el cansancio y el estrés se ha
estancado circule, de este modo poco a poco recobramos nuestras fuerzas que parecían perdidas.
Visualizamos por un momento un olivo milenario, ¿Qué nos llama la �tención? Su tronco, tronco
sensible a la energía y a los vientos, troncos retorcidos en espiral. Capaz de brotar de su tronco
retorcido, fisurado, hueco, maltrecho, torturados por el clima, la mano del hombre y a pesar de ello el
olivo es capaz de regenerarse, de hacer circular su energía. Pues de este modo actúa la esencia en el ser
humano agotado, estresado ….Cuando dices “no soy capaz ni de hacer un huevo frito…” estas
necesitando de la esencia del olivo que te ayudará a regenerarte, a que tu energía circule y encuentres
esa fuerza interior que sigue en ti, pero, que simplemente se atascó.
Centre Excursionista de Vila-real
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Jo el puc fer?

1.- Poden participar els fills/filles de socis menors de 18 anys.

Com el faré?

2.- El cartell ha d’estar dibuixat i/o pintat en blanc i negre o a tot color.

De quin tamany?

3.- El tamany serà DIN-A4, amb qualsevol tipus de paper o cartolina.

Que ha de portar?.

4.- Ha de portar escrit o retolat:”13ª Pujada Sant Pasqual Sant Joan
Penyagolosa”.

Quan l’he de
presentar?

5.- Es podran presentar durant tota la Setmana excursionista, del 9 al 13
de novembre, a qualsevol membre de la Junta Directiva.

Quan sabré si he
guanyat?

6.- El guanyador/a es donarà a conèixer durant el dinar de Nadal.

Que guanyaré?

7.- El guanyador/a rebrà el cartell imprès, la samarreta impresa i una
motxilla. No hi haurà premi en metàl·lic.
8.- El cartell guanyador s’imprimirà, serà la portada de la revista d’estiu
2010 i figurarà en la impressió de la samarreta de la Pujada. L’autor
cedirà la publicació del dibuix al CEV.

Centre Excursionista de Vila-rea

Pàgina 9

Programació CEVR tardor 2009
Divendres. Dissabte
Diumenge

18, 19 i
20
setembre

Repte 3000: Astazous
Distància aproximada:
Duresa: molt alta
Dificultat: molt difícil
Transport: cotxes particulars
Guies: Alvar Manrique
Observacions: cal estar federat i és necessari tindre molt bona forma física
i haver fet una preparació prèvia.

Dia de la Muntanya Neta: El Boixar- Pobla de Benifassà

Diumenge

27
setembre

Distància aproximada: 8 Km.
Duresa: Fàcil
Dificultat: Baixa
Transport: autobús
Guies: Centre excursionista de Castelló
Observacions: Com tots els anys fem una caminada, conjuntament amb els
Centres Excursionistes de Castelló, Alqueries, Benicàssim, la SASE, per
concienciar a la societat dels problemes que envolten a les muntanyes, en
aquesta ocasió serà la Tinença de Benifassà i farem el recorregut següent:
El Boixar, les Devesetes, nevera de L'Ereta de les Bruixes, enllaç amb el
PR-CV-75.6, la Portella, lo Serrall i la Pobla de Benifassà. És una marxa
familiar a l'abast de tots. Com tots els anys hi haurà un obsequi per als
participants. Teniu més informació en el tríptic que va en la revista. Porteu
aigua, esmorzar i dinar.

Torre Embessora: Molins i Mina.
Diumenge

4
octubre

Dijous, Divendres,
Dissabte i Diumenge

8, 9, 10 i 11

Distància aproximada: 18 km
Duresa: baixa
Dificultat: mitjana
Transport: cotxes particulars, si hi ha prou gent hi haurà autobús.
Guies: Carme Ortells i Vicente Arenós.
Observacions: Si ha plogut els dies anteriors o eixe dia, es suspendrà
l'excursió ja que anirem pel llit del riu Molinell.

L’Olla d’Ulldeter
Per a més informació dirigiu-vos al centre fins el dia 17 de setembre. Teniu
en compte que és un pont i que hi ha que reservar en molta antelació.

octubre
Centre Excursionista de Vila-real
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Programació CEVR tardor 2009
Familiar als molins d’Ares.
Diumenge

18
octubre

Distància aproximada: 8 km
Duresa: baixa
Dificultat: sense dificultat
Transport: cotxes particulars
Guies: Pepe Albiol
Observacions: Baixarem des d’Ares pel barranc dels molins, visitant-ne
alguns i recordant com era la vida fa no tants anys. Qui vullga pot quedarse a dinar.

Fredes - el Port
Disabte i
Diumenge

24 i 25
octubre

Diumenge

1
novembre

Diumenge

8
novembre

Distància aproximada: 20 Km (entre els dos dies)
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Transport: cotxes particulars
Guies: Joan Batalla
Observacions: Clàssica excursió que fa el centre des de fa molts anys. En
aquesta ocasió farem el primer dia el Pare faig el Pi gros i el barranc del
Retaule. El segon dia pujarem a Fredes pel Salt de Robert i baixarem pel
Portell de l’Infern

La Pobla – Desert de les Palmes
Distància aproximada: 18 Km.
Duresa: mitjana
Dificultat: poc dificil
Transport: cotxes particulars
Guies: Carles Janés
Observacions:

Penyagolosa. El Rebollar. El Xaparral
Distància aproximada: 16 km
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Transport: cotxes particulars
Guies: Hèctor Ortells
Observacions:

Setmana del

9 al 15

VII Setmana Excursionista
Observacions: Ja rebreu informació de totes les activitats previstes.

novembre
Centre Excursionista de Vila-real	
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Programació CEVR tardor 2009
Intercomarcal: Un tomb per la serra del Boi.
Vistabella - Vistabella
Diumenge

15
novembre

Disabte i
Diumenge

21 i 22
novembre

Divendres, Disabte,
Diumenge, Dilluns i
Dimarts

Distància aproximada: 20Km.
Duresa: baixa
Dificultat: poc difícil
Transport: cotxes particulars, si hi ha prou gent hi haurà autobús
Guies: Centre Excursionista de Castelló
Observacions: Anirem de Vistabella a Sant Bertomeu seguint el GR-7, de
tornada passarem pel barranc de la Pinella, Pla del Pou, Troncassal de Dalt,
Toll de Farsa, Pla d'Avall, Vistabella. Cal estar habituat a caminar per
muntanya. Porteu aigua, esmorzar i dinar. Eixida a les 9 del mati des de el
carrer darrere de l'església. Excursió que fem una vegada al trimestre
conjuntament amb els Centres Excursionistes de Castelló, Alqueries,
Benicàssim i la SASE.

Serra d'Albarracín
Distància aproximada: 30 km en dos dies
Duresa: baixa
Dificultat: poc difícil
Transport: en cotxes particulars
Guies: Xavier llop
Observacions: com cada any tornem a la Serra d'Albarracín per a
descobrir els racons que encara ens amaga.

Aplec Excursionista del Països Catalans.

4, 5, 6, 7 i 8
desembre

Agulles de Santa Agueda
Diumenge

6
desembre

Distància aproximada: 6/8 km
Duresa: mitjana/baixa
Dificultat: difícil/molt difícil
Transport: en cotxes particulars
Guies: Xavier Llop. Joan Batalla
Observacions: farem dos itineraris: la pujada a l'agullot i la cresta per als
més valents.

Centre Excursionista de Vila-real
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Programació CEVR tardor 2009
Diumenge

13
desembre

Serra d’Espadà: Aín - Aín
Distància aproximada: 16 km
Duresa: alta
Dificultat: difícil
Transport: cotxes particulars
Guies: Hèctor Ortells
Observacions: pujarem d'Aín al pic d'Espadà i retornarem al poble per
Alcúdia i Veo.

Volta al terme i Dinar de Nadal
Diumenge

20
desembre

Distància aproximada: 20 km
Duresa: baixa
Dificultat: sense dificultat
Transport: a peu
Eixida: a les 8 del matí des de la Plaça Major.
Guies: Centre
Observacions: com cada any per a acabar l'any farem una volta per a
conèixer els racons amagats del terme, acabant a l'ermita on dinarem i
farem festa.

Centre Excursionista de Vila-real

Pàgina 13

Programació Regidoria d'Esports - Tardor 2009

EXCURSIONS DE NIVELL I
Diumenge

11

San Vicente – Montanejos.
Distància aproximada: 15 Km.
Inscripcions i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: Centre Excursionista Vila-real.

octubre

Diumenge

15

L’Alcora - Mas de Flors
Distància aproximada: 18 Km.
Inscripcions i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: Centre Excursionista Vila-real.

novembre

Diumenge

6
desembre

Matet – Torralba del Pinar
Distància aproximada: 20 Km.
Inscripcions i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: Centre Excursionista Vila-real.

EXCURSIONS DE NIVELL II
Diumenge

22
novembre

La Pobla - Cabanes
Distància aproximada: 10 Km.
Inscripcions i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: Centre Excursionista Vila-real.

Centre Excursionista de Vila-real
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Cal apuntar-se almenys una setmana abans de la realització de l’activitat en la seu
social del Centre a l’edifici social de la Caixa Rural situat en la Plaça de la Vila de la
nostra ciutat. Si l’excursió es realitza en autobús o inclou una nit fora de casa, pregaríem
que ens confirmàreu el més prompte possible la vostra assistència. Si excepcionalment
alguna inscripció es tanca abans, les inscripcions posteriors quedaran anotades per si
queden places o en espera de possibles anul.lacions.
En cas d’anul.lar una inscripció, només es tornarà integrament l’import abonat si l’avís
d’anul.lació es realitza amb la suficient avançament.
La no presentació d’un participant al moment de l’excursió comportarà automàticament
la pèrdua de la totalitat de l’import abonat com a inscripció.
Les excursions programades amb cotxes particulars són totalment gratuïtes. Únicament
caldrà satisfer aquelles despeses individualment realitzades.
El Centre estarà obert tots els dijous de 20 h. a 21 h.de la vesprada.
Els dissabtes i diumenges que no hi haja prevista cap excursió es realitzen igualment
eixides curtes per a mantindre, netejar i si s’escau, descobrir senders. Els punts de
trobada seran els mateixos. Informeu-vos abans.
Les excursions es programen per tal de fer-les en grup i no per anar per lliure, ja qu
això dificulta la tasca del responsable, pot ser perillós en algunes circumstàncies i
causar molèsties a la resta dels participants.
Cal que tots els socis i participants en les excursions col.laboren amb els organitzadors
per afavorir el correcte desenvolupament de l’activitat.

FEDERACIÓ TERRITORIAL
VALENCIANA DE MUNTANYISME
Gaudeix del Muntanyisme. Federa’t !!
Centre Excursionista de Vila-real	
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Caminando por encima de las nubes
Finaliza el verano, durante este periodo
el calor agobiante en nuestra tierra
hace que se interrumpa la actividad
"normal" del centro y comencemos una
actividad "especial" todos aquellos que
no queremos dejar de caminar, pero
tampoco queremos que el caminar se
transforme en un insufrible baño de
sudor y rozaduras. El centro organiza
las ya casi tradicionales salidas a
Andorra y Pirineos, y otros buscamos
otras salidas menos glamurosas quizás
pero en busca de las cimas más frescas.
El año pasado y desde Cueva de
Agreda, subimos al Moncayo, y nos
fotografiamos encima del pico de San
Miguel, en pantalón corto y con un sol
de justicia, una subida corta pero intensa que nos deja un gran sabor de boca por el maravilloso paisaje
que puedes ver. Al ofrecerme este año subir por el lado de Zaragoza, ni me lo pensé, prepare mochila,
bastón, el GPS y algo mas y para allí me fui.
El sábado por la mañana, sin desayunar y sin que casi hubiera salido el sol movimos desde Vera de
Moncayo en dirección al Santuario donde comenzaríamos el ascenso, como un dominguero mas, hasta
la cumbre, el desplazamiento por carretera fue un inmenso placer, no solo por los inmensos bosques
que atravesamos sino por la aparición en el camino de jabalís (plena manada en fila) y algún tipo de
ciervo del cual no me atrevo a decir nombre de raza por mi desconocimiento total.
El día, brumoso, como podéis ver en la foto, no auguraba un buen camino ni mucho, menos y nuestro
estado de humor variaba entre malo y peor pensando en las vistas que nos íbamos a perder por
encontrarse totalmente nublado y con principios de lluvia, la posibilidad de anular la subida se tuvo en
cuenta en mas de un momento al comenzar a llover, ya que yo tenia muy claro que esto era una simple
excursión y había que disfrutar y no que hacerse daño.
Tras dejar el coche en el ultimo parking antes
del santuario a unos 1400/1500 metros de
altitud, comenzamos a caminar y vimos como
la niebla, que en realidad no era niebla sino las
nubes que están provocando la lluvia que estaba
cayendo bajo y que provocaría bastantes
desastres en la zona, se iba aclarando
comenzando a dejarnos paisajes como el que
veis en la foto y que serian nuestra compañía
en el resto del camino. Tras desayunar en el
Santuario y agrupar nuestros enseres
comenzamos la subida entre pinos con síntomas
de haber sido tocados por las nieves en mas de
una ocasión caminando sobre suaves hojas en
ascensión constante y permanente.

Centre Excursionista de Vila-real
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Caminando por encima de las nubes
Tras salir de los pinos llegamos a una explanada que nos enfrenta a un muro de piedra en lo alto del
cual tenemos que estar un rato mas tarde, la senda esta muy transitada, esto es una ruta tradicional de la
gente de la zona y suben niños con sus padres, madres con sus hijos e incluyo alguna familia con
abuela incluida en el lote, no obstante y salvando la diferencia no es una subida que no te tengas que
tomar en serio, la suavidad de la loma y lo claro del camino lleva al exceso de confianza y no hay año
que el Moncayo, no se cobre alguna victima, asi que paso a paso y un pie tras otro seguimos subiendo a
la cumbre caminando entre nubes.
La subida es fácil de encontrar, cientos de caminantes chafando un camino día si y día también, hacen
que se haya marcado un sendero que no necesita marcas para ser seguido y que poco a poco vamos
subiendo, al poco de haber comenzado esta subida, miras el altímetro del GPS y ves que ya estas por
encima de Penyagolosa, y que todavía te queda un buen rato para ir subiendo, entonces comienzas a
tener conciencia de lo que estas subiendo, el Moncayo tiene un nombre y por algo se lo ha ganado.
Tras un buen rato haciendo zig-zag por pistas de piedra llegas a lo alto del macizo, lejos todavía de
cumbre pero cerca ya, y solo un paseo de apenas 15 minutos te separa del punto mas alto cuando tomas
conciencia del tipo de terreno en que te encuentras, digno de un paisaje lunar, donde el terreno
acostumbrado a climas extremos y temporadas cubierto de nieves no permite que ninguna brizna verde,
se perciba a simple vista y el único color que puedes ver es el de los coloridos ropajes de otros
senderistas.
En fin ya hemos llegado,
ya hemos hecho cumbre y
después de reponer algo de
fuerzas,
comer
algo,
comentar con gente a la
que no conoces la subida y
las
fotos
de
rigor,
comenzamos el descenso,
dicen que bajar es más
fácil que subir, pero la
verdad es que hay mas
caídas y lesiones a la hora
de bajar que subiendo, y
además el sol ha hecho su
aparición magistral y
empieza a diluirse la capa
fantasmal de nubes que
nos ha seguido durante la
ascensión de hoy, durante
la bajada un padre y un hijo me cuentan que son de un pueblo cercano que están subiendo en romería
hasta el santuario... y una vez allí nos mezclamos con la gente que sube y baja a ver a la virgen del
Moncayo como unos peregrinos mas.
Articulo y fotos de Toni Martín

Centre Excursionista de Vila-real
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Com fer-se soci ?

D’acord amb els estatuts, el Centre Excursionista de Vila
real és una entitat oberta a totes aquelles persones que mos
tren inquietuds relacionades amb el món de la muntanya, la
natura i totes les activitas d’esplai que es puguen fer en ella.
Si esteu interessats o interessades en conèixer qui som i
què és el Centre Excursionista de Vila-real sols teniu que
adreçar-vos a la nostra seu social, a l’edifici de la Caixa Rural
situat a la Plaça de La Vila en el seu cinqué pis. Momentània
ment sols estem tots els dijous de 20 h. a 21 h.
Si el que voleu és simplement rebre informació de les nostres activitats cal que ens faciliteu la vostra adreça.
Per fer-se soci sols cal omplir la butlleta que a continuació ad
junten i fer-nos-la arribar.
També podeu contactar amb nosaltres per correu elec
trònic a l'adreça admin@cevila-real.com

ració Territorial Valenciana de
Muntanyisme i de la Federació
Espanyola de Muntanyisme.

CIF:
G-12047718
Seu social:
Plaça de la Vila 

Edifici de la Caixa Rural 

12540 Vila-real 

(la Plana Baixa) 

Contacte:
Telèfon 636-243-910
Correu: apartat 408
web:www.cevila-real.com
Col.laboren en aquesta
edició:
Joan Batalla,
Josep Cano,
Ana M. Peris, Sandra Alcamí,
Josep P. Albiol, Toni Martín,
Ceci Lloréns, Josep Carda,
Roser Vidal, i Josep M. Vilanova.

sol.licitud d’inscripció
NOM: _______________________________________
COGNOMS: ___________________________________
ADREÇA: ____________________________________
POBLACIÓ: ___________________________________
CODI POSTAL: ________________________________
TELÈFON: ____________________________________
DATA DE NAIXEMENT: ___________________________
D.N.I: _______________________________________
E-MAIL : ______________________________________
SIGNAT:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE QUOTA
BANC/CAIXA: ________________________________
AGÈNCIA: ___________________________________
NÚMERO DE COMPTE:
__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __

TITULAR: ___________________________________
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