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Descobrim
el paIs

La font de l’Oli i la
penya Calva
CULLA / L’Alt Maestrat
……………………………
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
13 de març de 2016
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes
DESNIVELL
de pujada 485 m i de baixada 486 m.
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DURACIÓ
4/5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
cingles i moles calcaries, carrasques i
pinedes
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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CARTOGRAFIA
570-III. Benasal; 592-II Vistabella del
Maestrat; 593-I Torre d’en Besora.

Duració.

4/5 h

Medi. Severitat del medi natural.

2

BIBLIOGRAFIA:.PR.225

Desnivell de pujada.

485 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

486 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

12,9 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

na i després al mas de Mostína, des del qual guaitem a
llevant el tos pelat de la penya Calva encinglerat sobre les
revoltes del riu Montlleó.

LA FONT DE L’OLI I
LA PENYA CALVA
Com ja sabeu d’altres eixides que trepitjaren
aquestes aspres contrades Culla és un menut poble de la
comarca de l’Alt Maestrat enlairat sobre les fragoses valls
del riu Montlleó i la rambla Carbonera, amb un paisatge
característic d’aspres moles calcaries voltades de cingles.

Més endavant per un assagador baixarem a la
senda del barranc dels Infernals que seguirem per a buscar un corriol que guanya el tòs de la Penya Calva, sols hi
restarà caminar cap a migjorn per abastar el caire dels
cingles sobre el riu Montlleó.
Acabem la ruta tornant per les masies de Penya
Calva i de Xurumbela i per una pista tornem a la primera
cruïlla i al poble de Culla

L’antic castell de Culla dalt d’una moleta voltada
de cingles fou una important fortalesa en època islàmica
que en 1294 fou cedida per Alfons II en 1294 als Templers
que establiren la Comada de Culla. L’any 1316 passà a
l’Ordre de Montesa que formà la batllia anomenada Setena de Culla amb els pobles de la Torre d’en Besora,
Vilar de Canes, Atzeneta, Benafigos i Vistabella. Durant la
primera guerra carlista en 1833 fou ocupada per les tropes del pretenen Carlos comandades pel general Cabrera.
Eixim a caminar pel camí de Sant Cristòfol i en la
primera cruïlla agafarem el camí del mas d’Oms. Passat
el cassat un assagador ens aboca als cingles de la gorja
del riu Montlleó. Una bona senda en llaçades salva el
cingle que tanca el barranc de la font de l’Oli. La senda
volta sota els cingles i baixa en direcció sud el vessant
pedregós, més endavant gira al nord i ens deixa en la font
de l’oli situada als peus de les penyes. El nom de la font
procedeix del magre gotejar que l’alimenta.
De nou en llarga diagonal al sud baixem voltant
el morrot del Sereno i girant a llevant abastem el mas
assolat del Sereno. La senda connecta amb la pista del
Riu que remuntem a l’esquerra fins al morral de la MasiaRevisió i correcció del text Lluis Ferrer i Crespo
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya
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