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PR VT-126
PENYA-SEGATS, FONTS i RIUS, POBLES i BOSCOS
Comarques: Alt Millars ( Castelló) - Gúdar (Terol)

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
5 de Octubre 2008
LLOC D’EIXIDA
Mercat l'Eliana, 8'15 del matí
TRANSPORT:
Autobus.
DIFICULTAT: **/***
Pista, senders, (travessera) Aquesta ruta "no és
recomanable per a persones amb ver tigen".
DESNIVELL:
825 m. de pujada, 647 m. de baixada.
DURACIÓ i DISTÀNCIA:
6'30 hores, 19 quilòmetres i 200 metres.
TERRENY i VEGETACIÓ:
Terreny calcàri, pi roig, pinassa, pi moro, estepa
negra, romaní, eucaliptus, cornicabra, xops,
carrascals, etc. etc..

EXCURSIÓ MITJANA:
senda, desnivell mitjà, 4/5 hores
EXCURSIÓ FORTA:
grans desnivells, senda o camp
a través més de 5/6 hores.
ALTA MUNTANYA:

OLBA 659m.

PASEJADA: bon camí, meyns
de 3 hores.

MIRADOR DE OLBA 700m.

NOTA : Fa 7 anys que, per primera vegada, vaig
caminar per aquesta senda de 37 Km. de llarg que
uneix, Montanejos i Rubielos de Mora. Va coincidir
amb el dia de la seua inauguració i em deixà un bon
sabor de boca pels paratges tan diversos que recorre,
plens d'encant, tranquil·litat i bellesa. Travessa
boniques poblacions, agrestos barrancs i frondosos
boscos amenitzats per rius i fonts. El tram que farem
hui té una longitud de19 quilòmetres i 200 metres.

GRAU DE DIFICULTAT:
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LOS CANTOS 580m.

I T I N E R A R I . L'Eliana – Montanejos - GR 7penya-segats i hortes del ríu Maimona - barranc
Juncalejo - Los Calpes - ermita Sant Cristòfol - barranc
Viñaza - Pobla d’Arenós - barranc los Caños - fonts
Almajal i Sant Miquel - Los Cantos - ríu Millars barranc del Llop - molí dels Peiró - mirador d’OlbaOlba - L'Eliana.

FONT ALMAJAL 700m.

Es aconsellable portar sempre una xicoteta farmaciola
individual, barretes energètiques, fruits secs o xocolate.

PUEBLA DE ARENOSO 680m.

NOTA IMPORTANT:

LOS CALPES 760m.
SANT CRITÒFOL 986m.

EQUIP NECESSARI:
Motxilla, barret, cantimplora, botes de muntanya,
protector solar, impermeable, roba d’abric,
quiviures...

MAIMONA 620 m.

DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel Fernández

entrarem en la comunitat d'Aragó per la comarca de
Gúdar, ja en terres de Terol.
Trobarem dues sendes, una recta, l'altra plena de
revolts, ambdues són llargues i somriuen amb els
primers rajos del sol. Totes dues són marrons com
la terra i s’engalanen amb el verd del bosc i amb la
molsa que les entapissa. Prendrem la primera per a
visitar l'antic molí dels Peiró i després la segona per
a seguir el nostre camí cap al mirador del Millars,
des del qual contemplarem Olba i tota la seua vall
regada pel Millars.
La senda baixa al ríu i després de creuar-lo per un
vell i bonic pont construït amb carreus de pedra grisa
enfosquida pel temps, ens endinsarem en Olba,
passant per la seua acollidora plaça Major entre
l'església i l'ajuntament, donant per finalitzada la
ruta acompanyats pel fosc blau del cel del capvespre.

BIFURCACIÓ GR-7 PR 126 - 750 m.

COL·LABORADOR TREBALL DE CAMP,
TEXT i DIBUIX:
Josep Fornas Matali

LA RUTA:
Ascendirem pel carrer Rosada, deixant Montanejos
i la seua vall, atapeïda d'hortes verdes i fresques
banyades encara per la fresca rosada de la nit,
caminant cap a les muntanyes.
Anirem al principi per tres senders coincidents, el
GR7, la Bojera i el PR VT 126, que llisquen per la
vora dels tallats de l'impressionant ríu Maimona. Als
tres quilòmetres de marxa, ens deixa el GR seguint
el seu camí cap a Montan. La senda de la Bojera ens
acompanyarà encara 20'. Continuarem pel PR VT126 i, en arribar al llit del Maimona el travessarem,
seguirem cap als Calpes per a ascendir a l'alt de
Sant Cristòfol i baixarem després a la la Pobla d'Arenós.
La senda creua la singular i triangular plaça Major
de gran bellesa arquitectònica.
Des d'ací ens dirigirem cap a la masia dels Cantos
passant per les fonts del Almajal i Sant Miquel. La
senda es va endinsant en el bosc que ens sorprendrà
amb un pronunciat descens de la lluminositat causada
3
per la frondosa
vegetació que ens envoltarà. Caminant
per la foscor creuarem els limites autonòmics i

MONTANEJOS 491 M.

FAUNA;
Conill, mussol, voltor, aufrany, milà, àguila marcenca,
corb, porc senglar, rabossot, esquirol, i bous.
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