
                                              

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a Olba - Fuentes de Rubielos (Terol) el dia 

30 de setembre de 2018.  

Olba i Fuentes de Rubielos són dos pobles de la comarca Gúdar – Javalambre, a la província de Terol. 

Tant  l’un com l’altre, tenen una relació molt estreta amb l’aigua, Olba perquè està situada en un contrafort sobre 

el riu Millars del que s’aprofita aquest recurs per a regar els xicotets horts i Fuentes de Rubielos per la gran 

quantitat de fonts i brolladors que hi han al seu terme.  

Unirem les dos poblacions per les precioses sendes del Camí del Cid, de vegades endinsant-nos per 

espessos boscos, de vegades aguaitant a colpidors barrancs amb vertiginosos penya-segats, o passant per les 

disseminades aldees, anomenades ací barris, amb noms tan curiosos com Los Villanuevas, Los Pertegaces, 

Los Giles, Los Ibáñez, Los Lucas o Los Giles, entre altres, que fan referència als cognoms de les famílies que 

els habitaren en el seu origen.       

OBSERVACIONS: En acabar la ruta es pot prendre el bany al riu Millars. Hi haurà una alternativa de 8 

quilòmetres.  

Itinerari: Olba, Penyes de Santa Maria, Fuentes de Rubielos, Font dels Tres Canyos, Peiró i Mas de Antón, 
Cova del Molí, Font i Cova de la Gorriza, Los Ibáñez, Riu Millars, Olba. 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 28 de setembre. Per 
a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 18 € per als federats i de 20 € 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: 12 quilòmetres.  
Duració: 4’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 450m. / negatiu 450 m. 

 


