
Senyalització: 

Tot i que encara no hi ha senyalització amb la marca d'El Camí, ressegueix parcialment el PR-

V-284 entre Sant Antoni i la Pobla, sender avui descatalogat i abandonat, però del qual encara 

queden alguns senyals verticals i marques.  

Per etapes:  

Assut de Montcada –Sant Antoni. Al bell inici de l’etapa, enllaça amb la ruta rosa del parc 

natural del Túria que recorre la Vallesa i connecta amb la Canyada. Una ruta popular no 

senyalitzada pel barranc de Rubio també hi arriba. Finalment s’ha fet diverses propostes de PR 

per la Vallesa que coincideix en gran part amb aquesta etapa però encara no se n’ha 

homologat cap. Per la capçalera del barranc Fondo, trobem marques verdes que ens guien a 

Sant Antoni. 

Sant Antoni –  l’Eliana. De nou trobem les marques verdes del barranc Fondo. Al pas per les 

trinxeres, hi ha l’acurada proposta de ruta no homologada del Centre de Resistència de la 

Vallesa. Al metro d’Entrepins trobem les primeres marques del PR-V-284, que abandonem al 

Clot. Des de Mont-i-sol fins a la masia del Pilar, fem un curt recorregut per projectat parc fluvial 

del barranc de Mandor. 

L’Eliana – Pobla Vallbona – Benaguasil. De nou seguim les marques de l’antic PR-V-284 fins 

passar el centre de tractament d’aigües. Pel pas vora la séquia Major, cal xafar la vora mateixa, 

que fa uns 30 cm d’ample. Les bicis faran millor de seguir el camí asfaltat del PR fins al metro 

de la Pobla. De la Pobla fins al metro de la Pobla, seguim un carril bici, que abandonem per 

creuar la carretera CV-372 amb molta precaució i entrar al camí del Real. Fins arribar a 

Benaguasil, no hi ha cap marca: a pocs metres d’arribar-hi, entrem en el PR-V-301. 

Local del Gallipont. Segueix el PR-V-301 des de la bassa del pont de Betlem fins al riu Túria. 

La ruta prové de Benaguasil i continua fins a la Fenollosa, riba nord del riu Túria.  

Local de les Rodanes. Segueix el PR-V-175 o ruta groga del Parc Natrual del Túria dels 

Cavallons fins a Vilamarxant, i el carril bici pel riu Túria. 
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