
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Penyagolosa (Vistabella del Maestrat) 
el dia 24 de maig de 2015.  

El Parc Natural del Penyagolosa, localitzat entre els termes municipals de Vistabella del Maestrat, Xodos i 

Villahermosa del Río, representa una fita geogràfica de primer ordre i un referent cultural molt arrelat en la 

tradició valenciana. Amb 1.094,45 hectàrees comprèn la forest d’utilitat pública de Sant Joan de Penyagolosa i 

el seu pic més elevat (1814 m d’altitud) és considerat el sostre de la Comunitat Valenciana per excel·lència, 

només superat per l'Alto de las Barracas (Cerro Calderón). 

  Considerat com una muntanya sagrada i màgica per als valencians, en el seu cor s'alça l'ermitori de Sant 

Joan de Penyagolosa, que va ser un antic convent i està integrat per un conjunt arquitectònic d’estil neoclàssic 

del segle XVII, on tots els anys se celebren esdeveniments amb el santuari com a centre, el més conegut dels 

quals és l’antiga romeria dels Pelegrins de les Useres.   

L’origen del topònim Penyagolosa es perd en el temps, però sembla que procedeix de l’evolució del terme 

pinna (muntanya) i lucosa (boscós). 

OBSERVACIONS: Hi haurà una ruta alternativa de 7’5 quilòmetres (fàcil), evitant així la pujada al cim.     

Itinerari: Ermitori de Sant Joan, Campament Lloma Vela, Mas de les Xiquetes, Mas de Benages, La 
Banyadera, El Corralico, Cim del Penyagolosa, El Corralico, Barranc de la Pegunta, Ermitori Sant Joan. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 7 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 22 de maig. Per a 
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats. La reserva cal 
fer-la al telèfon:  690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
               www.xafant-talons.org 

 

Dades del sender: 
 
Longitud: 11 quilòmetres. (7’5 l’alternativa) 
Duració: 3’5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. Baixa (l’alternativa) 
Desnivell: acumulat positiu 550m. / negatiu 550 m. 

 

http://www.xafant-talons.org/

