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Esta guia aporta una sèrie de recomanacions bàsiques. Pretén
ser una orientació per a millorar els hàbits saludables dels
ciutadans d'Almussafes a través d'una acƟvitat İsica sana. És
responsabilitat de cada persona la realització amb seguretat de
les rutes així com dels exercicis recomanats proposats.
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Consells bàsics per realitzar les rutes a peu o bicicleta
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R1 RUTA 1. PARC RURAL: 6,7 Km.
N-332a

R2 RUTA 2. BARRANC DEL TRAMUSSER:
5,2 Km.
R3 RUTA 3. RUTA DEL FARDATXO: 6,3 Km.
R4 RUTA 4. CONVENT FRANCISCANS:
7 Km.
R5 RUTA 5. SAUDER-PLANES:
BARRANC DEL TRAMUSSER: 10,1 Km.

Ruta dels parcs
Ruta dels sants
Ruta arquitectura local
Ruta carrers personatges de la localitat

Ford

RUTA 1
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R6 RUTA 6. PINAR SAUDER: 3,5 Km.
Totes les rutes s’han calculat amb l’eixida i
arribada des del Pavelló PolieporƟu Municipal.

Entrada pel Camí Romaní, C/ València,
Camí Molí, C/ Ausiàs March, Parc,
C/ Literat Azorin, C/ Santa Ana, Pl. del
Mercat, C/ Castell, C/ Salvador Botella,
fins entrada Benifaió.

C/ e

.

Abans de començar qualsevol acƟvitat İsica és necessari
calfar, preparar el nostre cos per un exercici posterior més
intens. Es reduirà el risc de lesions i tanmateix es rendirà
millor en l'acƟvitat.

RUTA CAMÍ DE SANTIAGO
PARC
RURAL

Recorregut comú: entrada pel Camí
Romaní, C/Valencia, C/ Major, Passeig del
Parc, Parc, C/Santa Ana, Pl. Mercat,
C/ Castell, C/ Salvador Botella, fins
entrada Benifaió.
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AnƟc Convent
dels Franciscans
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Pas inferior
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R1 R4 R5
CV-520

R1

50-60%

Entrenament aeròbic de
nivell inicial: redueix l’estrés

2

60-70%

Ritme cómode; respiració
lleugerament més
profunda (es pot parlar)

Entrenament cardiovascular
bàsic: bon ritme de
recuperació

3

70-80%

Ritme moderat; és més
diİcil manƟndre una
conversa

Capacitat aeròbica millorada:
entrenament cardiovascular
òpƟm

4

80-90%

Millor capacitat i umbral
anaeròbics: millor velocitat

5

90-100%

Ritme ràpid i un poc
incòmode (respiració
forçada)
Ritme d’esprint; no se
suporta durant molt de
temps (respiració molt
forcada)

Cada persona és diferent i per tant aquestes són una sèrie
d'orientacions bàsiques. És possible que hi hagen persones
que necessiten de professionals: preparadors İsics o metges
abans, durant i després de realitzar acƟvitat İsica.
Tanmateix durant l'exercici es recomana la
realització d'exercicis dinàmics on s'implique el moviment muscular i arƟcular
(adaptatat a cada edat) com per exemple:
La seguretat a l'hora de realitzar exercici İsic saludable és
fonamental. No realitze cap acƟvitat si considera que no
està capacitat. Davant qualsevol dubte, consulte a un professional de l'exercici İsic.
Més informació d'entrenament İsic en: almussafes_ent@gva.es
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Resistència anaeròbica i
muscular: major potència

Realitzar l'exercici İsic fins que note que la musculatura
s'esƟre. En cap moment ha de produir dolor.
ManƟndre cada esƟrament en torn a 10-15 segons.
Realizar 3 repeƟcions de l'esƟrament per cada grup muscular.
No realitzar moviments incontrolats o bruscos.
És important coordinar el moviment de l'esƟrament amb una
correcta respiració.
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Avantatges

Ritme fàcil i relaxat;
respiració rítmica

COM REALITZAR CORRECTAMENT UN ESTIRAMENT
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Exercicis d’estiraments proposats
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La intensitat de l'exercici ha de controlar-se per la frecüència cardíaca, que és el nombre de pulsacions del cor per
minut.
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Recomanacions generals per realitzar una activitat física saludable
CALFAMENT.
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En èpoques de calor, evite les hores de màxima calor,
uƟlitze gorra i crema de protecció solar.
Evitar menjar en quanƟtat 2 ó 3 h. abans de caminar.
Abans realitze un breu calfament: esƟraments bàsics i
mobilitat arƟcular.
És recomanable hidratar-se durant el camí. Porte una
botella d'aigua.
És important dur calçat i roba esporƟva adecuada i còmoda.
Durant la duració de la ruta es recomana realitzar exercicis
per treballar i millorar el sistema muscular i esquelèƟc.
És recomanable eixir en companyia.
Cal respectar els espais del terme, l'horta i, en definiƟva, les
propietas privades que es troben durant les rutes.

La recomanació bàsica, tenint en compte que cada persona és
diferent, és realitzar l'exercici entre 60-70% de la nostra
fecüència cardíaca màxima (FCM).
Per obƟndre una aproximació a la nostra FCM podem uƟlitzar aquesta fórmula: FCM= 220 – edat de la persona.
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RUTA 1. PARC RURAL VARIABLE CURTA
Distància: 3,6 Km
Distància: 6,7 Km
Dificultat: baixa
Dificultat: baixa

ConƟnuem pel camí Figuereta i rodarem per tot el Parc
fins arribar al pont del Romaní que creua l’autovia. Passarem per baix del pont per una senda que es troba al costat
de l’autovia i entrem al camí de l’Oest. ConƟnuem recte
fins arribar al tercer molló que indica, a la dreta, el camí
Convent. Per aquest camí arribarem a la Ronda Antoni
Albuixech. Des d’aquest punt anirem cap al punt d’eixida.

DESCRIPCIÓ:
En direcció a la rotonda principal d'Almussafes pel carrer
València, eixirem per la segona eixida on trobem un molló
que indica camí Figuereta. Camí asfaltat al costat de la
CV-42. ConƟnuem pel camí fins arribar al Parc Rural. En
aquest lloc hi ha un camí de terra a la dreta que iniciarem
per fer la ruta curta i el camí Figuereta que envolta al Parc.
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CV-42
Camí Bassa Fonda

RUTA 3. RUTA
DEL FARDATXO
Distància: 6,3 Km
Dificultat: baixa

VARIABLE CURTA:
Distància: 3,3 Km
Dificultat: baixa
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Des d’ací podrem optar per tornar al centre del poble per
on iniciarem la ruta o bé en direcció contrària deixant
l’insƟtut a l’esquerra, arribant a l’edicifi de Protecció
Civil i conƟnuant pel camí Basa Fonda fins arribar a la
rotonda principal d’Almussafes.
Ací tenim una variant curta que és realitzar la ruta circular: Camp Futbol, Pistes de Tennis, InsƟtut, Local Protecció
Civil, rotonda principal d’Almussafes. És a dir, eliminant
tot el recorregut del carril bici en direcció al Polígon.
CAMINS:
· Camí La Foia
· Avinguda Henry Ford (Camí
Picassent)
Variant: Camí Bassa Fonda

PARTIDES QUE
TRAVESSA:
· Porteta
· Basa Alta
· Esperanza
· Montañana
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Rotonda Almussafes-Benifaió

CAMINS:
. Camí Figuereta
· Camí Oest
· Camí Convent
Variant curta:
· Camí Figuereta
· Camí Sorriaga
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DESCRIPCIÓ:
Eixim des del poble en direcció als Camps de Futbol pel
carril bici. ConƟnuem fins arribar a la porta del PoliesporƟu de les pistes de Tennis i Pàdel. Anirem pel carril bici
que es troba creuant a l’esquerra en direcció al polígon
industrial. ConƟnuarem en tot moment per aquest carril.
Passarem per l’ecoparc i arribarem al Molí del Carme.
Posteriorment trobarem el final del carril bici en una
rotonda que està decorada amb una escultura metàl·lica
d’un fardatxo. En aquest moment, tornarem pel mateix
lloc fins arribar, de nou, a les portes del poliesporƟu de
Tennis i Pàdel.

Pavelló

PARTIDES QUE TRAVESSA:
Pinar - Basa Alta
Figuereta - Chapo - Sauder
CV-520

PARTIDES QUE TRAVESSA: Porteta

DESCRIPCIÓ:
Des de l’escola municipal d’Adults anirem cap a la rotonda
Almussafes-Benifaió que passa per damunt del barranc
del Tramusser. Rodarem per aquesta rotonda fins introq ens possibilitarà
p
duirnos al carril bici que
rodar al costat

e la

a.
Ct

Cam
í Fig
uer
eta

del barranc del Tramusser en un circuit Ɵpus òval d’uns
3 km. que es troba al marge dret i esquerre de la rontonda.
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RUTA 2. BARRANC DEL
TRAMUSSER
Distància: 5,2 Km
Dificultat: baixa
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DESCRIPCIÓ VARIANT CURTA:
Per realitzar la variant curta, girarem pel cami de terra que
ens troben en arribar al Parc Rural pel camí Figuereta.
ConƟnuarem per aquest camí de terra fins arribar a
l’entrada principal del Parc Rural. Girarem a la dreta per
aquest camí asfaltat anomenat Sorriaga. Sense deixar el
camí arribarem al creuament de la carretera AlmussafesRomaní. ConƟnuarem per la dreta fins arribar a la Ronda
Antoni Albuixech.
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CAMINS:
· Camí Convent
· Camí Oest
· Camí Coets o Trévol
CV-520

CV-520

CV-42
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PARTIDES QUE TRAVESSA:
Pinar - Sauder
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Ací tenim una variant curta que és realitzar la ruta circular: Camp Futbol, Pistes de Tennis, InsƟtut, Local Protecció
Civil, rotonda principal d’Almussafes. És a dir, eliminant
tot el recorregut del carril bici en direcció al Polígon.
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R. Síndic Antoni Albuixech

Per aquest camí trobarem la senyalització en un altre
molló del camí Coets, també anomenat Trévol. Ací
girarem a l’esquerra per aquest camí que ens porta a la
bifurcació de la carretera Almussafes-Romaní. Girarem a
l’esquerra fins eixir, de nou, a la Ronda Antoni Albuixech i
des d’ací al centre del poble.
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Una vegada hem creuat el túnel, girarem a la dreta i
conƟnuarem pel camí. Aproximadament a 1,8 km
arribarem al pont de la carretera Almussafes-Sollana
CV-520. El passarem per baix al costat de l’autovia.
ConƟnuarem recte deixant al marge esquerre una Cam
íS
caseta anomenada del Sauder que dona nom a la
or
ria
ga
parƟda on es trobem. Un poc més endavant arribarem al pont que creua el barranc del Tramusser.
Només el creuem hi ha un camí a l’esquerra pel
que conƟnuarem. Concretament per la senda
superior al costat del barranc que bé senyalitada
per un bol·lard metàlic. ConƟnuem per aquesta CV-42
senda fins arribar a Sollana.
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DESCRIPCIÓ:
Eixim del poble per la Ronda Antoni Albuixech, des del
carrer Sanơssima Creu. Creuarem la Ronda pel pas de
vianants i conƟnuarem en direcció Algemesí. En arribar al
molló que indica camí Convent, girarem a l’esquerra i
entrarem en ell. ConƟnuarem per aquest camí asfaltat
fins arribar al marge de l’autovia. Ací trobarem un altre
g
q
p camí Oest.
molló on girarem
a l’esquerra
pel

Coets

CV-520

RUTA 6. PINAR SAUDER
Distància: 3,5 Km
Dificultat: baixa
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PARTIDES QUE TRAVESSA: - Pinar - Sauder - Les Planes
CAMINS: Camí Convent - Camí Oest - Camí Est
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Al final d’aquesta agafarem el camí de la dreta per tornar al
pavelló poliesporƟu pel mateix camí d’anada.
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Camí Oest

DESCRIPCIÓ:
Eixim del poble per la Ronda Antonio Albuixech, des del carrer
Sanơssima Creu. Creuarem la Ronda pel pas de vianants i
conƟnuarem en direcció Algemesí. En arribar al molló que
indica camí Convent, girarem a l’esquerra i entrarem en ell.
ConƟnuarem per aquest camí asfaltat fins arribar al marge de
l’autovia. Ací trobarem un altre molló on girarem a l’esquerra
pel camí Oest. Passarem dos mollons i en el segon que indica
“camí Coets i Oest” conƟnuarem pel camí Oest i a uns 50
metres a la dreta trobarem un túnel o pas inferior per creuar
l’autovia.
És molt important abans de creuar, Ɵndre la seguretat que no
hi ha cap circumstància que puga impedir el pas del vianant.
En cas de pluja es recomana no uƟlizar aquest pas inferior.
Tanmateix indicar que més endavant, pel camí oest podem
trobar més passos inferiors. La seguretat deu ser, sempre,
la variable més important al realitzar qualsevol ruta.
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En arribar al terme de Sollana entrarem dins del carril bici que
creua de nou el barranc del Tramusser cap a l’esquerra i en
direcció El Romaní. A uns 400 metres i una vegada s’ha creuat
per complet el barranc, el carril bici gira a l’esquerra per la
carretera Almussasfes-Sollana CV-520, i finalitza. Es pot conƟnuar si es creua la carretera comarcal, però nosaltres conƟnuarem pel marge de la carretera fins arrivar a una corva a uns 80
metres, abans d’una caseta i a l’esquerra trobarem l’entrada de
la senda que està senyalitzada amb dos bol·lards.
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Una vegada hem creuat el túnel, girarem a la
dreta i conƟnuarem pel camí al costat de
l’autovia que queda a la nostra dreta.
Aproximadament a 1 km, trobarem un camí
que gira a l’esquerra anomenat Convent.

PARTIDES QUE TRAVESSA: Sauder - Pinar
CAMINS: Camí Convent - Camí Est
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És molt important abans de creuar, Ɵndre la
a
seguretat que no hi ha cap circumstància
que puga impedir el pas del vianant. En
cas de pluja es recomana no uƟlizar aquestt
pas inferior. Tanmateix indicar que més endandavant, pel camí oest podem trobar més passos
inferiors. La seguretat deu ser, sempre, la variable més important al realitzar qualsevol ruta.

La tornada de la ruta la realitzarem pel mateix recorregut
fins arribar al pavelló poliesporƟu.

RUTA 5. SAUDER-PLANES
BARRANC DELS TRAMUSSERS
Distància: 10,1 Km
Dificultat: baixa
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DESCRIPCIÓ:
Eixim del poble per la Ronda Antonio Albuixech, des del
carrer Sanơssima Creu. Creuarem la Ronda pel pas de
vianants i conƟnuarem en direcció Algemesí. En arribar al
molló que indica camí Convent, girarem a l’esquerra i
entrarem en ell. ConƟnuarem per aquest camí asfaltat fins
arribar al marge de l’autovia. Ací trobarem un altre molló
on girarem a l’esquerra pel camí Oest. Passarem dos
mollons i en el segon que indica “camí Coets i Oest”
conƟnuarem pel camí Oest i a uns 50 metres a la
dreta trobarem un túnel o pas inferior p
per
creuar l’autovia.
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Camí Convent

Girarem per aquest camí i a uns 200 metres vorem el
molló que delimita el terme d’Almussafes i Sollana. ConƟnuarem recte un 530 metres i trobarem a la dreta una
àrea de descancs o parc. En aquest espai divisarem un
monòlit amb una creu que fa referència l’anƟc Convent
dels Franciscans. Aquest espai és un bon lloc per descansar, realitzar exercicis i prendre un poc d’aigua.
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RUTA 4. CONVENT
FRANCISCANS
Distància: 7 Km
Dificultat: baixa
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