
XV Marxa

ORGANITZA:
Secció de Senders del 
Centre Excursionista de València

PATROCINEN:
Ajuntament de Gátova
Fundació Bancaixa-Sagunt  
Conselleria de Territori i Habitatge

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

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 DE GÁTOVA
Telf: 96 412 60 01

I N S C R I P C I Ó

INFORMACIÓ
Gátova és un municipi d’interior, pertanyent a la comarca
del Camp de Túria, ubicat geogràficament en el cor de la
Sierra Calderona i a una distància aproximada de 40 Km.
de la ciutat de València, amb un gran potencial ecoturís-
tic, amb paisatges naturals de singular bellesa, rutes de
senderisme de xicotet i llarg recorregut (GR-10) i d’alt
valor ecològic i paisatgístic, fonts i àrees recreatives com
l’Albereda i el Reboll, Fonfría, Iranzo, Tormo, Vallejo, amb
una gran qualitat de les aigües, coves d’espectacular
bellesa com les de Sacañé i Chirivilla, recursos arquitec-
tònics com els molins de la Cella i Iranzo, aqüeducte de
Piñel, Església i Torre Campanar i restes arqueològiques
com els del Castillo de Torrejón i la Mina. En el terme
municipal es troben dos de les cimes més simbòliques de
la Sierra Calderona com són el Gorgo i el Pic de l’Àguila.

La gastronomia típica és la “olla”, els embotits i la “coca
a la calda”. L’oli d’oliva verge extra, elaborat a l’almàsse-
ra “La Gatovense”, és molt valorat per la seua exquisida
qualitat.

El nostre poble camina cap a la millora de la qualitat de
vida i serveis, fent-lo atractiu per a viure en ell, millorant
comunicacions, amb un desenvolupament socioeconòmic
sostenible i en harmonia amb el seu entorn mediambiental.

1 d’abril de 2007

caLDeronaPer la

Inscripció gratuïta
En el punt d’eixida

Fotografies: Guillermo Fau

Lloc: Gátova, a les 8,30 h.

pels
confins del
parc natural

Gátova
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guia per 
a participar

La Marxa estarà abalisada al llarg de tot el recor-
regut.

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

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

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

El recorregut total de la Marxa és de 3,30 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 XV Marxa està pre-
vista amb els següents horaris.

8,30-9,00 h. Inscripció a Gátova 
(Plaça del País Valencia)

9,00 h. Inici de la Marxa
11,30 h. Arribada a la font del Rebollo i

esmorzar.
14,30 h. Arribada a Gátova. 

Sorteig de material i dinar de germanor
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