El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Penya Cortada (Xelva – Calles) el dia
16 d’octubre de 2022.
El conjunt anomenat Penya Cortada, situat entre els termes de Xelva i Calles està format per dos
aqüeductes i dos talls enormes en la muntanya que donen pas a una sèrie de canals i galeries excavats en la
roca. La construcció original data de la segona meitat del segle I i principis del II, D’època romana, per tant, sembla
que la finalitat era canalitzar l’aigua cap a ciutats romanes importants com Casinos o Llíria. En qualsevol cas, el
conjunt va constituir una immensa obra d’enginyeria hidràulica per a l’època.

Entre les restes que encara es conserven destaca un gran pont que creua el barranc del Gat amb 2
pilars de 27 metres d’alçada i tres arcs de mig punt per damunt dels quals discorre el canal. La Penya
Cortada pròpiament dita, és un tall en la roca de 22 metres d’alçada per 26 de llargària, obert per a donar
pas al canal que conduïa les aigües.
OBSERVACIONS: L’autobús farà parada a la Ronda Nord (Rotonda Juan XXIII) a les 8:15h.
Itinerari: Xelva, La Torrecilla, Aqüeducte Penya Cortada, Rambla Alcotas, Ermita de Santa Quitèria, Calles,
Riu Tuéjar, Molí Puerto, La Playeta, Xelva.
Dades del sender:
Longitud: 14 quilòmetres.
Duració: 4’30h aproximadament.
Dificultat: Baixa.
Desnivell: acumulat positiu 400 m. / negatiu 400 m.

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 14 d’octubre. Per a
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 20 € per als federats i de 22 € per als no federats. La reserva cal ferla al telèfon: 690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua, calçat adequat i mascareta per al bus.
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya.

www.xafant-talons.org

