
                                         

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al  Barranc de les Llomes (Ares del 

Maestrat) el dia 23 de Febrer de 2014.  

El terme municipal d’Ares del Maestrat està format per un conjunt de moles i tossals solcat per profunds 

barrancs com el dels Horts, Cantallops, els Molins, la Vall, Gasulla, de les Llomes,... la qual cosa ha fet 

d’aquesta terra, un territori dur, aspre, abrupte, treballat en altres temps per la tenaç ma del home que habitava 

els nombrosos masos aïllats, avui en dia totalment abandonats.      

Aquesta excursió transcorrerà per camins i sendes de ferradura. En algunes ocasions anirem camp a 

través o per una espectacular i vertiginosa faixa rocosa al barranc de les Llomes. Completarem aquesta 

interessant excursió amb la visita de la Cova Remigia considerada la capella Sixtina del neolític amb més de 

500 figures en un estat de conservació excel·lent. 

OBSERVACIONS: La faixa rocosa del barranc de les Llomes té un tram d’un quilòmetre bastant aeri i 

alguns passos exposats on cal tindre precaució. Aquest tram es pot evitar fent una xicoteta variant.     

Itinerari: Montalbaneta (Ares del Maestrat), Rambla Carbonera, Barranc del Pinello, Mas de Nollé, Barranc 
de les Llomes, Font del Pinello, Cova Remigia, Masia Montalbana (hi ha un bar).   
 

 
 
 

 

 

 

   

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 21 de Febrer.  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 als telèfons: 689 747 136 / 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. 
Duració: 4 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana 
Desnivell: acumulat positiu 350m. / negatiu  400 m. 

 


