
XIV Marxa

ORGANITZA:
Secció de Senders del 
Centre Excursionista de València

PATROCINEN:
Ajuntament d’Albalat dels Tarongers
Ajuntament de Sagunt
Fundació Bancaixa-Sagunt  
Conselleria de Territori i Habitatge

COL·LABOREN:
Creu Roja / Coca-Cola / Esports Altarriba

Lloc: Albalat dels Tarongers, a les 8,30 h.

CENTRE EXCURSIONISTA
DE VALÈNCIA
Plaça Tavernes de Valldigna, 4
46003 València 
De dilluns a divendres
Telfs: 96 391 16 42

96 391 48 86
infocev@centroexcursionista.org
www.centroexcursionista.org

AJUNTAMENT D’ALBALAT
DELS TARONGERS
Telf: 96 262 82 01
www.albalatdelstarongers.net

I N S C R I P C I Ó

INFORMACIÓ

Un poble
al peu
del Garbí

La població d’Albalat dels Tarongers es troba situada en la
comarca del Camp de Morvedre, en la vall per on transcorre
el riu Palància entre la Serra d’Espadà i la Serra Calderona i
el seu Parc Natural, al Sud.
Dins el terme es troben nombroses restes arqueològiques, pin-
tures rupestres del període neolític, poblats de l’Edat de Bronze,
jaciments ibèrics i també romans, com làpides, una necròpolis i
l’aqüeducte descobert en el barranc de Segart. El “Castell Pa-
lau” que es troba dins del poble correspon als segles XIV i XV.
Durant el període musulmà va existir una important alqueria
amb una gran quantitat de forns, molins, masies fortificades
i una important xarxa de séquies.
En 1238 Jaume I va fer donació de l’alqueria a l’Abat i al
Convent de Santa Maria de Fuenteclara i a l’any 1379, Jofré
de Blanes i Margarita de Bonastre la compraren constituint
amb Comediana, Segart y Montalt una baronia, passant pos-
teriorment a Juan de Castellsens de Vilarrasa.
L’expulsió dels moriscs l’any 1609 va provocar la despobla-
ció del terme i tres anys després s’inicià la seua repoblació
amb gents d’origen català.
El Parc Natural de la Serra Calderona, una de les majors
reserves naturals de la nostra Comunitat, constitueix el prin-
cipal atractiu del municipi.
Les “Marxes per la Calderona”, si bé considerades com un
acte reivindicatiu, esportiu i cultural, no poden fer-nos oblidar
la tasca de divulgació i coneixement dels pobles de la Serra.

coneix
una altra
Calderona

2 d’abril de 2006
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Inscripció gratuïta
En el punt d’eixida



guia per 
a participar

La Marxa estarà abalisada al llarg de tot el recor-
regut, coincidint tot el tram amb les marques del
PRV -318.

Al llarg de la ruta  s’ha previst  un avituallament
amb aigua  i taronges per als senderistes.

Has de dur en la teua motxilla una cantimplora i
els entrepans per a esmorzar  i dinar.

Es imprescindible dur bótes de muntanya, roba
còmoda i d’abric,  impermeable i gorra.

El recorregut total de la Marxa és de 4,30 h..

L’organització ha previst vehicles de Creu Roja
per a cobrir qualsevol  eventualitat.

El fet de participar en la Marxa suposa acceptar
les normes i decisions de l’organització.

horaris
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La realització del Programa de la XIV Marxa està
prevista amb els següents horaris.

8,30-9,00 h. Inscripció a Albalat dels Tarongers
9,00 h. Inici de la Marxa

11,30 h. Arribada al Morró, i esmorzar.
14,30 h. Arribada a Albalat. 

Sorteig de material i 
dinar de germanor.


