
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Paratge Natural de Tabarla (Yátova) el 

dia 6 de desembre de 2015.  

Tabarla és un Paratge Natural protegit de 68,42 ha. que es troba localitzat en la ribera del riu Magre en el 

terme municipal de  Yátova , dintre de la Foia de Bunyol . Es tracta d'una vall fluvial encaixada entre la serra de 

Martés (1.085 m) i les muntanyes de Bunyol. El riu  Magre  és el protagonista d’aquest indret; arreplega aigua de 

la Plana d’Utiel - Requena  per a després travessar la zona protegida, abans d'unir-se amb el riu  Millars  i detindre 

temporalment les seues aigües en l'embassament de  Forata . Posteriorment es dirigix cap a la Ribera Alta i 

tributa finalment en el riu  Xúquer . La formació dels meandres i les vessants rocoses del riu Magre, junt a les 

formacions boscoses de ribera, creen un entorn d'indubtable atractiu paisatgístic.  

OBSERVACIONS: En tota la ruta no hi han ni fonts, ni bars. Si el riu baixa crescut (el creuarem 5 o 6 

vegades), caldrà tindre molta habilitat per a no remullar-se els peus, per tant, no estaria demés portar unes 

xancles o calçat de recanvi. L’autobús farà una parada a la Rotonda Juan XXlll (Ronda Nord). 

Itinerari: Pocico Valentín (Yátova), Cases de Tabarla, Campament de Tabarla, Riu Magre, Pi dels Tres 
Troncs, Cases de Tabarla, Pocico Valentín. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 4 de desembre. Per 
a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats. La reserva cal 
fer-la al telèfon:  690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
           www.xafant-talons.org 

           

Dades del sender: 
 
Longitud: 12.5 quilòmetres. 
Duració: 4.30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 350m. / negatiu 350 m.   
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