
MAIG DE 2009

En este enviament us informem de les eixides preparades
per aquest mes. Esperem que us agraden i ja sabeu, si
voleu proposar alguna eixida no dubteu en posar-vos en
contacte amb Vicent Vilar (963 262 207), coordinador de
viatges, o envieu els vostres suggeriments al correu del
club que, com sabeu, és cimvalencia@ono.com. Si teniu
alguna projecció de diapositives que voleu ensenyar-nos
parleu amb la coordinadora de projeccions i xerrades Rosa
Artes (963 262 207) i si penseu en alguna activitat social
telefoneu a Carles Ivars (963 600 289) que és el coordi-
nador d'activitats socials.

Més avall trobareu les tarifes per a l'any 2007 de les targe-
tes federatives i la quota del club. Tot aquell que vulga la
targeta federativa per a l'any vinent, independentment de
si la té en l'actual, ha d'enviar un correu a victor_manzana-
res@yahoo.es o posar-se en contacte per telèfon amb
nosaltres per indicar-nos què targeta federativa desitja. La
quota del club per a l'any 2009 es carregarà automàtica-
ment en el compte de tots els socis que tinguen domiciliat
el pagament, llevat que s'indique el contrari. En canvi, no
ho farem així per a les targetes federatives i és indispensa-
ble sol·licitar-les al club directament.

XARRADES, PROJECCIONS I ACTIVITATS SOCIALS

TRANSANDALUS - DIJOUS 7 DE MAIG
Vos convidem a vore una passetjada que ferem aquest nadal en bici per la
Transandalus, entre Ronda i Càdis. Serres lluentes de verd on es treballa el suro i els
ramats tresquen muntanyes clapades de pobles blancs. Cels amples plagats d'ocells
migrant entre dos continents, i platges solitàries perdudes al sud del sud
Aquesta projecció estarà a càrrec de Ximo, Vicente, Rosa..., el pròxim dijous 7 de
maig a partir de les 21.00 hores, al centre de reunió del club. Complex Esportiu-
Cultural La Petxina. No falteu us esperem.

MCKINLEY - DIJOUS 14 DE MAIG
Proyección sobre la actividad alpinística de un grupo de mujeres, entre ellas nuestra
compañera Rosa Real, que desde hace tres años llevan a cabo escaladas, esquí y
ascensiones juntas. Rosa nos contará cómo surgió este grupo y la finalidad de su
actividad conjunta. En la proyección veremos de forma resumida desde su expedi-
ción al Himalaya en 2006 hasta la ascensión al Denali (o McKinley del año 2008),
pasando por algunas escaladas en España o los Alpes.
Aquesta projecció estarà a càrrec de Rosa Real el pròxim dijous 14 de maig a partir
de les 20.30 hores, al centre de reunió del club. Complex Esportiu-Cultural La
Petxina. No falteu us esperem.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - DIJOUS 21 DE MAIG
Atenent els estatuts del club, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA per a dijous 21 de maig, a partir de les 21.00
hores en tercera convocatòria. El lloc de celebració de la mateixa serà el Centre Esportiu-Cultural de la Petxina.
Tindran dret a vot tots aquells socis que tinguen satisfeta la quota per al present any 2009 Ordre del dia:
Lectura i aprovació de l'acta anterior; informe de la Junta Directiva; presentació de les comptes de l’exercici anterior i
torn obert de paraula. És important i necessària la vostra assistència ja que amb ella participeu en les decisions que es
prenguen en este, el vostre Club.

JUEVES GOLFO - DIJOUS 28 DE MAIG
Esta activitat "lúdico-festiva" es realitzarà, normalment, el darrer dijous de cada mes a "Tràfic de
Bocates" (carrer Roteros). Després del sopar prendrem copes, ballarem, entonarem cançons
d'agermanament i, els més atrevits, podran saludar el sol del nou dia. 
També estarà autoritzada la narració de "batallates" de muntanya i l'entonació de l'himne del
club.
No us invitem perquè estem segurs que, a esta activitat, no faltareu.



Sierra de la Solana (entre Beneixama i Fontanars dels Alforins - Alacant)
Diumenge 17 de maig de 2009

Entre las poblaciones de Beneixama y Fontanars, marcando el linde divisorio
entre las provincias de Valencia y Alicante, se encuentra la sierra de la
Solana, como parte del gran accidente orográfico que supone la serra
Grossa en el extremo SO valenciano. El objetivo de la excursión propuesta
es realizar un recorrido por la umbría de la sierra –coincidente, en parte, con
el sendero balizado PRV 52– visitando zonas boscosas, antiguos senderos,
fuentes, cavas de nieve…, que a buen seguro no nos dejará indiferentes.
Día: domingo, 17 de mayo de 2009 a la 8.00 h. En coches particulares. 
Lugar de reunión: gasolinera de la rotonda de "los anzuelos", en la salida
sur.
Itinerario en coche: Valencia - autovía Albacete (A-35) - Desvío Font de la

Figuera - Fontanars dels Alforins. Unos 100 kms, 1hora
Contacto: Isidro Cantarino en icantari@gmail.com, o en el teléfono 963 719 260 (de 20 a 22 h).

Salida en bicicleta de montaña, dando continuidad al río Túria, desde Valencia hasta
Vilamarxant, aprovechando el Jardín del Túria, el Parque de Cabecera y los nuevos via-
les para viandantes y ciclistas del proyecto Parque Fluvial del Río Túria de la CHJ. Apta
para todos con posibilidad de adaptar la duración y distancia.
Alternativas para los pequeños, a partir del kilómetro 14, con salida desde el Parque
Cabecera o desde el puente de Quart y atajos posibles en la Canyada o en L’Eliana o en
Ribarroja hasta el restaurante o estaciones del trenet que permiten volver llevando las
bicis hasta la estación de Empalme.

Contacto: juanvi.hoyos@gmail.com 654 457 942

Cita en Sant Joan de Penyagolosa, al costat de l’om, a les
10 hores del matí. Pels que viuen a l’àrea metropolitana de
València, cal seguir la CV-10 i a la rotonda de la Pobla
Tornesa es segueix la CV-15 per la Vall d’Alba fins la
Pelejaneta on s’agafa la CV-170 que creua el coll de la
Bassa, passa per Atzeneta i puja finalment a Vistabella des
d’on s’arriba a Sant Joan. Cal comptar unes dues hores de
viatge. Inici de la marxa a les 10.15 hores, ja esmorzats.
L’itinerari volta el pic de Penyagolosa i s’endinsa en la soli-
tària i abrupta vessant sud, de masos aïllats i pendents
impossibles. De Sant Joan es puja per la Lloma del Conill al
Corralico des d’on es baixa a la font Trobada i es segueix el
camí de Llucena fins el pla de la Creu. Es voreja la esglaia-
dora vessant sud pasant por los Rincones i pujant a la

moleta de la Clocha, sempre amb el cingle de Penyagolosa a la vista. Ja en la vessant oest es passa per la fuente de las
Mozas i la nevera de Penyagolosa o del Comte per tal d’eixir a la Cambreta, des d’on es pot baixar a Sant Joan pel Pinar
Oscur o pel barranc de la Pegunta. També està l’opció de pujar al pic des de la Cambreta.
És una excursió dura ja que transita per camins molt perduts. El desnivell de pujada es de 800 m; horari aproximat: 6
hores de caminar, més parades. Cal preveure el dinar així com aigua, ja que no és segur que les fons en tinguen. Per la
vessant sud podem passar prou calor.
L’itinerari pertany a la guia d’Enric Roncero: Penyagolosa, paisatges del sostre d’un país, València, Tàndem edicions
(1999). El mapa de la zona és l’editat per editorial Alpina, escala 1:30.000, titolat Penyagolosa.

Coordinador: Jorge Cruz Orozco 961 311 039 (20-22 hores)

EL RÍO TURIA EN BICICLETA
24 de mayo de 2009

EIXIDES DEL MES DE MAIG DE 2009

VOLTANT PENYAGOLOSA
Diumenge 31 de maig de 2009 


