FITXA D’ACTIVITAT

27 NOVEMBRE 2016

INFANTIL: ESLIDA, MICRO-RESERVES DE FLORA DELS BARRANCS DEL FONILLET I DE L’ORET
DATA ACTIVITAT

Diumenge 27 de novembre

LLOC I HORA CS

9:00 h, Jardí de l’Auditori (Autobús)

CLASSIFICACIÓ

★

EQUIPAMENT

Esmorzar, dinar, aigua i llanterna.

RECORREGUT

Circular.

TERRENY

Senders senyalitzats i no senyalitzats i pistes forestals.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

ENCARREGAT

Merche Izquierdo

★★
(Fàcil)

27 diumenge

★ (Fàcil)

INFANTIL: ESLIDA, MICRO-RESERVES DE FLORA DELS BARRANCS DEL FONILLET I DE
L’ORET.
Itinerari: Eslida - Cova de l'Oret - Barranc de l'Oret - Font de la Figuera - Font del Fonillet - Barranc
del Fonillet - Font de Sant Josep - Barranc d'Eslida - Font de Fosques - Eslida.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

11 km
190 m
190 m
4:00 h

Eixirem del poble per un camí que va pel costat del barranc de L'Oret coincidint amb el GR-36, endinsant-nos poc a poc en la Serra d'Espadà, entre el pic Batalla a la dreta i el Puntal de l'Aljub a la
nostra esquerra. Ben prompte deixarem de vore els horts i cultius tradicionals, per trovar-nos envoltats
de boscos de pins i sureres.
La nostra primera parada será a la cova de l'Oret, tan fantàstica com poc coneguda. Aquesta cova
es trova a 10 metres de la pista que va d'Eslida a Ain, però la entrada no està marcada, per la qual
cosa no és fàcil de trobar. Amb entrada menuda i una mica escarpada, quan conseguim ficar-nos a
l'interior podem gaudir tranquilament de les espectaculars formacions de milers d'anys de treball d'aigua i roca calcària en dissolució, ja que el seu interior és gran i pla.
Aprofitarem que ahí estarem una bona estona per esmorzar.
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Desprès continuarem un poc pel camí i de seguida agafarem una senda que entra dins del barranc
de l'Oret, on gaudirem de la seua frondosa vegetació, passarem per la font de la Figuera i continuarem un temps per dins del barranc fins a tornar a eixir a la pista i caminar hasta la font del Fonillet,
d'aigua molt estimada pel seu baix contingut en sals minerals.
Des d'ací començarem a baixar per pista pels voltants del barranc del Fonillet. Arribarem a la font de
Sant Josep, i per un camí que va pel barranc d'Eslida aplegarem a la font de Fosques, molt prop del
poble, on acabarà la nostra excursió.
Durant tot el recorregut per aquestes dos micro-reserves de flora és de destacar la presencia de
grans eixemplars de surera i la frondosa vegetacio d'ombria mediterranea.

Per assabentarse de les condicions climatològiques previstes per al dia de l’activitat, cal preguntar uns
dies abans en la seu del Centre o consultant directament en les següents págines web:
http://www.tiempo.com/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios?p=12

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS DEL CEC: 6€ xiquets, 12€ adults.

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:

Inclou el transport en autobús i les despeses d’organització.
Al preu anterior cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addi- bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cogcional de 2 euros per persona.
nom així com l’activitat (Nom cognom - Activitat), per què es puga
identificar clarament:
LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 25 de novembre.
La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
Bankia: IBAN ES11 2038 6317 8660 0001 4822
divendres de 19 a 21 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
DNI, i si és la primera vegada , adjuntant fotocopia de la llicència federativa
ABONANT-HO en la seu del CEC.
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

