DE LES PENYES ALTES A LA MURTERA

Les penyes aragoneses o penyes altes.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:

LES PENYES ALTES
Situades molt prop del límit del Parc Natural de
la Serra d’Espadà no han estat incloses dins dels
límits per raons polítiques. Formades per roques
quarcítiques amb singles de gran altura i
travessades pel barranc que neix a Aín,
constitueixen un monument natural de gran
bellesa. Al seu voltant, des de fa anys, està
instal∙lada una pedrera que ha anat deteriorant el
entorn paisatgísticament; la fauna que les
habitava i criava als seus rocams ha fugit o
aguanta les explosions amb resignació. Ha estat
declarat Monument Natural per les Cort
Valencianes, però la pedrera encara no ha tancat.

Comencem l’excursió al final del camí
d’Artana a les penyes, just davant de la
cantera que amenaça en fer desaparèixer
del tot les penyes, retornant cap a Artana.
Als 500 metres hem d’agafar un camí a
l’esquerra que travessa la rambla d’Artana
i passa pel mig d’una ramaderia de bous
braus. En tot aquest tram anem seguint la
rambla i l’ampla foia que ha excavat entre
les muntanyes.
Després de passar el tancat dels bous, al mig quilòmetre trobem una bifurcació, hem de
seguir el camí de l’esquerra, resseguint sempre la falda de les muntanyes. Anem
travessant antics bancals d’oliveres abandonats i erms, que deixen pas a d’altres de
treballats encara, i amb alguns trossos reconvertits al taronger.
Seguint sempre el camí principal que va fent revoltes a dreta i esquerra arribem a un
punt on aboca a un altre camí que hem de seguir a l’esquerra (a la dreta aniríem al

cementiri d’Artana). Girem ara de dret cap a les muntanyes apuntant a un collet poc
pronunciat.
Seguim camí amunt i les oliveres i tarongers donen pas al pi que ha ocupat els antics
bancals. El camí segueix recte com un fil quasi un quilòmetre fins que fa una revolta
tancada a l’esquerra abans d’acabarse, en este punt hem de prendre una senda cap a la
dreta que s’enfila cap a un collet evident.
El pinar deixa pas al romer i l’argilaga, i el senderol que seguíem es transforma en un
antic camí empedrat que fent voltes puja cap a la dreta de la muntanya.
Just al punt on acaba la pujada i travessa un rellomet per a baixar l’hem de deixar per a
seguir un sender a l’esquerra que s’enfila al cim de la muntanya. Les vistes de la plana
són a partir d’ací immillorables.
A partir d’ací cal anar atent, doncs la senda baixa per un pinar espès fins un collet on hi
ha un aljub, i des d’ací torna a pujar vora una paret de pedra seca, sempre resseguint el
canvi d’aigües durant més de mitja hora.
Quan per fi arribem a un llom més suau, el sòl ha canviat i ens trobem xafant pedra roja
de rodeno, ara estem dalt justet de les penyes. De les moltes sendes que hi ha en aquest
punt hem de seguir sempre la més propera al canvi de vessant. Seguint cap a l’esquerra
podem trobar un senderol que apareix i desapareix i que baixa directament a la rambla a
vista de les penyes, opció poc recomanable als no iniciats.
Seguint senda pel llom el paisatge no varia, ni les vistes de la plana, encara que trobem
més roca i menys bancals i per això mateix més ginebres i savines.
Seguim tot el cordal de muntanyes que al final s’enfonsen cap a la plana i que ens duen
a un caminet que baixa per l’esquerra i fa cap a un maset que es troba al punt on acaba
la muntanya per deixar pas a la plana.
Arribem a un camí asfaltat que ací deixa pas a un camí de terra, que hem de seguir a
l’esquerra remontant la rambla d’Artana.
Passem un gual de formigó, i avancem amb horts de tarongers a la dreta i un pinar a
l’esquerra. Ens trobem a la murtera. El camí s’endinsa entre muntanyes resseguint la
rambla i passant per bosquets de pins i alguna surera durant mitja hora fins arribar al
cap de mitja hora a sota de les penyes, lloc recomanable per a descansar i gaudir del
paisatge.
Un quart d’hora més de caminada i serem al cotxe.

Escola d'escalada de les Penyes Altes.
Altura máxima: 469.70 mts  Altura mínima: 142.95 mts  Desnivel acumulado: 445.62 mts
Distancia: 10.05 km
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