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Ruta cicloturista: Picassent - Zona Espioca 
 

Cami de la Paridera - Com. Prop Verge de la Cova Santa - 
Masia de Santa Aurelia - Motor de Pallorfa - Pantà d’Espioca - 
La Carrasca - Masia d’Espioca - Mas de Foressos - Sant Blai  - 
Hort de Santa Ana. 

 
Camí de la Paridera. 
Amb freqüència el nom del camí té 
relació amb l’ús o activitat perduda 
en el temps i per a entendre’l hem 
de fer al·lusió a les vies pecuàries i 
les canyades reals. 
Vies Pecuàries i Canyades Reals 
Les vies pecuàries són camins de transhumància que uneixen els llocs tradici-
onals de pasturatge d'Espanya perquè els pastors i ramaders puguin portar el 
bestiar caprí, oví i boví a les millors pastures aprofitant la bonança del clima: 
als ports o zones de pastures d'alta muntanya a l'estiu o a zones més planes i 
de clima més temperat en hiverns extrems. Les vies pecuàries es diferencien 
entre si i adquireixen el seu nom segons la seva amplària. Són canals de 
comunicació, rutes planes i rectes que s'enclaven entre les muntanyes facili-
tant el pas entre poblacions, ja que són els camins més curts i fàcils de trans-
itar. 
Així el camí de la Paridera, té este nom perquè vora l’assagador o via pecu-
ària hi havia un corral anomenat, de la Paridera, per a descansar aquells 
ramats que els sobrevinguera la nit a prop, o deixar les ovelles prenyades en 
la seua transhumància. 
 
Comunitat de Propietaris de la Cova santa. 
La nostra història recent ens duu a la ment la importància 
dels pantans, i una mítica frase que està a l’imaginari de 
tots i totes... Aquesta comunitat de propietaris es formà a 
conseqüència de la construcció del pantà de Contreras, cap 
al 1950. La solució per aquestes 180 famílies passava per 
acollir-se al Pla de Colonització Agrària, que situava a les 
famílies en entorns agraris on pogueren desenvolupar les 
activitats que tradicionalment feien, oferint-los terres i una 
casa. El plà va arribar a la fi el 1978, amb la construcció al 
nucli urbà de Picassent del barri de “Fontcalent”. 
 
Motor de Pallorfa. 
El fumeral de rajola és el principal element d’aquest motor, construït vers el 
1900. Funcionava amb una màquina de vapor, que escapava pel fumeral. La 
seua forma octogonal és molt particular i només es troba a 4 motors en tot el 
terme. (Foressos, l’Alé, l’hort de Santa Anna.) 
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Pantà d’Espioca. 
Construcció hidràulica del s. XVII que 
consisteix en una assut construït amb 
maçons i morter de calç per a regular 
les aigües de fonts i barrancs. És difícil 
imaginar la forma del pantà però tenim 
una mostra del que seria gràcies al 
Jardí Botànic que ha quedat en mig de 
no res. Pins, garroferes, carrasques, 
oms, pi australià, casuarines... 
 

 
Masia d’Espioca.(S. XIX-XX) 
La Masia d’Espioca recull tots els elements que requereix una construcció 
d’aquestes característiques. El seu disseny esta basat en l´ús que va rebre 
eminentment agrícola. Així, veiem només arribar una zona a l’ombra d’una 
carrasca gegant, que acomplia les funcions de zona de secatge de productes.  
Esta masia també esta dotada amb molí, un gran corral per als animals i les 
eines del camp; així com la casa del senyoret, que manté l’arquitectura de 
pati interior i la resta de la casa 
repartida al voltant. 
 
Torre d’Espioca. (S. XI) 
Aquesta torre declarada Bé d'interès 
Cultural (BIC), amb categoria de 
monument, és la única que queda en 
tota la comarca, ja que altres com la 
de Manises o Alcàsser les han ender-
rocades, però a Picassent encara es 
manté en peu.  
Es tracta de construccions de guaita 
per a evitar l’amenaça de possibles atacs des del mar, de pobles com els 
almohades o almoràvits. El petit regiment que estava a les torres 
s’encarregava d’alertar a la capital en cas d’atac, per tal de preparar la resis-
tència armada. 
 
Mas dels Foressos.(S. II) 
Dues grans pedres que trobem al jardí de l’actual Mas de Foressos ens parlen 
del seu passat com a zona d’explotació agrícola,ja que des dels romans es té 
constància de l’explotació d’aquestes terres. La hipòtesi diu que aquestes 
pedres es feien servir per tal de moldre les olives, conreu importantíssim per 
als romans a tot el mediterrani. 
Aquest mas ha patit diferents renovacions, tot i que la que més ha condicio-
nat el seu estat és l’actual, que ha convertit tota la finca en un camp de golf. 

Alguns consells per a evitar que et  
furten la bicicleta: 

 
Posa en la tija un full amb les teues dades. 

Fes servir un bon sistema de seguretat. Posa’l alt i agafant 
almenys una roda. 

Alguns pobles tenen catàleg/inventari de bicicletes municipals. 

A tenir en compte quan ixes al fer una activitat en la 
natura: 
• No crides, recorda que no estàs sol, sinó que hi 

ha més fauna. 
• Respecta les sendes marcades, pera  evitar erosió 

innecesària. 
• La única empemta que has de deixar és la de la 

teua bota. Endu-te les teues deixalles. 
• No encengues foc, ni deixes les burilles tirades. 
 

Coneixes el moviment de la Masa Crítica? 
Els primers divendres de cada mes, a les 
19.30 hores a la Pl. Mare de Déu– València. 

Trobaràs més informació de la ruta que hem fet a: 
 
Clavijo. T, Palmero. C (2008) Picassent amb bici, Ecorutes pel terme. 
València. Ed 96 
 

www.jovespicassent.com 


