
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Rambla de Sellumbres (Portell de 
Morella) el dia 25 d’octubre de 2015.  

La Rambla de Sellumbres o de les Truites, és un afluent del Riu Calders que naix a la població aragonesa 

de Mosquerola (a la comarca de Gúdar-Javalambre) i desemboca a Cinctorres (els Ports). Té una llargada d'uns 

60 km aproximadament i naix a una altitud de 1.600 m. En el curs baix, entre les poblacions de Castellfort, 

Cinctorres i Portell de Morella està protegit amb la figura de Paratge Natural Municipal. 

La seua complexitat geomorfològica i el bon estat de conservació de les formacions vegetals, configuren 

un paisatge de gran singularitat i bellesa. La zona de major qualitat visual és el llit de la Rambla de Sellumbres, 

amb els seus vertiginosos penya-segats rocosos i on destaquen diverses fites paisatgístiques, com ara la Roca 

Roja, la Roca Parda i la Roca del Corb. 

OBSERVACIONS: Recorda que en la nit del dissabte 24 al diumenge 25 hi haurà canvi d’hora: a les 
3.00h de la matinada seran les 2.00h, amb la qual cosa dormirem una hora més.      

Itinerari: Carretera Portell de Morella, Roca Roja, Barranc de la Barcella, Rambla Sellumbres, Roca del 
Corb, Pont de la Rambla, Creu de les Artigues, Portell de Morella. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 23 d’octubre. 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: 15 quilòmetres. 
Duració: 4’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 300m. / negatiu 400 m. 

 

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

