
Amunt 2018
Serra d’Espadà
El Parc Natural de la Serra d’Espadà amb les seves 32.000 hectàrees, és el segon espai més extens de 
la Comunitat Valenciana. Aquest massís muntanyenc, amb els seus barrancs frondosos, les seves 
fonts i boscos, forma part del Sistema Ibèric i separa les conques del riu Palancia i Millars; i en ella 
trobem els afloraments de gres, anomenats rodenos, que fan el seu característic relleu abrupte i 
muntanyes fins a 1000 metres d’altitud.
El parc Natural va ser declarat l’any 1998
1. Vegetació i flora singular: pinedes, boscos de ribera, zones rurals, alzinars i suredes; aquest 

últim és el més representatiu del parc; al seu costat trobem el pi redó i el pi carrasco.
2. La fauna que habita al Parc és el resultat de la diversitat del paisatge i ambients que ofereix, 

trobem amfibis, rèptils i aus rapinyaires. Cal destacar la presència de 16 espècies de 
ratapinyades, 7 de les quals estan catalogades com a espècies amenaçades.

3. El patrimoni del Parc Natural esdevé de la quantitat de recursos culturals, importants tant des 
del punt de vista historicoartístic com natural; trobem restes prehistòriques, íberes, romanes, 
medievals i sobretot castells que s’edificaven en l’època àrab. A més trobem abundants elements 
d’interès etnològic i etnogràfic. 

Materials
• Roba: (durant el campament es rentarà la roba, és millor portar-ne poca i rentar-la allà, per a 

disminuir així el pes de la motxilla): xandall sencer, samarretes, pantalons curts, roba interior 
(imporant portar calcetins), banyador, impermeable i gorra.

• Calçat: xancles tancades i botes de muntanya còmodes per caminar (eviteu que estrenen les 
botes el mateix dia del campament).

• Accesoris: Bossa de neteja completa, protector solar i repel·lent d’insectes. Motxilla mitjana per 
excursions curtes, catifa isotèrmica, sac de dormir, cantimplora, llanterna amb piles de recanvi, 
tovallola i saquet amb plat, got i coberts.

• Altres: cal portar l’esmorzar i el dinar del primer dia. A més, si toqueu algun instrument i el voleu 
portar serà ben rebut.

Recomanacions generals
- Tots els utensilis així com la roba han d’anar marcats.
- No es poden portar ni maquinetes de jocs, ni aparells de música, ni telèfons mòbils (a la muntanya 

no hi ha cobertura ni lloc on endollar-los)
- Aviseu a l’organització de les possibles al·lèrgies i fàrmacs que prenen els xiquets/es per assegurar 

un bon estat de salut.
- Penseu que tot allò de més, innecessari, és més per per al ziquet/a, es recomana dur un màxim del 

10% del pes del xiquet/a; i al fer la motxilla intentar que allò de més pes vaja sempre a la part de sota 
de la motxilla; així com important equilibrar el pes i ajustar-la a la mida del xiquet/a.
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Dietari de la Ruta
Enguany, els itinerants de l’Amunt 2018 faran una ruta circular per la Serra d’espadà i després aniran 
fins a Llucena, passant per 3 comarques de la nostra província, amb una distància de 110,6 km.
Fent aquesta ruta, els itinerants i les itinerants recorreran i coneixeran gràcies al seu propi esforç i 
depenent només d’ells mateixos, llocs com Ludiente, Cirat, Villamalur, Figueroles, Pavias i Fuentes 
de Ayódar, passant per un mas, i acabant en Llucena.
1. Dijous 5 de juliol, sortida desde Castelló en autobús fins al punt de sortida de la nostra ruta. 

Ens trobarem a les 7:00 al parking del Mercat del Dilluns.
2. Dissabte 14 de juliol, recollida dels xiquets/es a les 11:00 a l’Escola de Llucena. 
3. Entre el dia 5 i el 14 es farà una ruta diferent segons el grup on estiga el xiquet/a; farà diverses 

parades on descansarem sense fer ruta, i ens anirem trobant amb companys itinerants d’altres 
grups. Així finalment passarem pels 
següents pobles:

• Villamalur
• Pavías
• Cirat
• Fuentes de Ayódar
• Ludiente
• Figueroles
• Llucena

Telèfons de Contacte
Grup 1: Luis 669 960 932 · Jordi 680 987 892
Grup 2: Xavi 669 928 273 · Miguel 675 222 698
Grup 3: Laura 665 320 201 · David 651 392 883
Recordeu que recomanem no telefonar, i en cas de fer-ho, a les hores de menjada. I si veieu que el 
mòbil està apagat no patiu, en la muntanya no hi ha gaire cobertura, ho torneu a intentar.

josepcliment.org
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