El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Vall de Segó (Quartell) el dia 13 de
desembre de 2020.
La Vall de Segó és una comarca històrica del País Valencià que actualment es troba integrada com a
subcomarca al Camp de Morvedre, tret d'Almenara, que es troba a l'actual Plana Baixa. Així, en formaven part
els municipis actuals de Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Faura, Morvedre, Quart de les
Valls, i Quartell.
Aquesta petita vall de tan sols 21 km² es troba entre les muntanyes d'Almenara al nord i el pic dels Corbs
al sud. Les fèrtils terres de la vall són tancades a ponent pel contrafort meridional extrem de la serra d'Espadà,
que forma una mena d'arc obert al mar Mediterrani. Al bell mig de la vall es troba la cabalosa Font de Quart, que
rega tota la vall.
Actualment, cinc dels municipis de la vall pertanyents al Camp de Morvedre (Benavites, Benifairó, Faura,
Quart i Quartell) formen la Mancomunitat de les Valls, amb seu a Faura.
OBSERVACIONS: Hi haurà una alternativa fàcil de 9 km. L’autobús farà parada al Seminari de Moncada.
En acabar l’excursió farem el dinar del club al bar Levante de Quartell.
Itinerari: Camí de Bonilles (Sagunt), Casa Romeu, Cim del Tabalet, Canonada, Senda del Codoval, Quart
de les Valls, Quartell.
Dades del sender:
Longitud: 12 quilòmetres.
Duració: 4h aproximadament.
Dificultat : Baixa/ Mitjana.
Desnivell: acumulat positiu 300m. / negatiu 300 m.
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins l´11 de desembre. Per
a poder anar a l’excursió es farà un donatiu (bus+dinar) de 28 € per als federats i de 30 € per als no federats. La
reserva cal fer-la al telèfon: 690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, aigua, calçat adequat i mascareta.
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya.

www.xafant-talons.org

