
O LO C AU ,  P O B L E  P E R  A  R E C Ó R R E R

DE LESRUTA
FONTS

Tipus: A Peu.
Longitut: 3.3 Km.
Dificultat: Baixa.
Desnivell: 42 m.
Temps: 1 h.

RUTA DE LES FONTS
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ARRIBARA OLOCAU

PLÀNOL
D'ARRIBADA A OLOCAU

Des de València hi ha dos itineraris:

El primer, per l'autovia d'Ademús (CV-35), en arribar 
a Llíria prendre la desviació a Marines-Olocau 
(CV-25), a 8 km es troba Olocau.

El segon, per l'autovia d'Ademús (CV-35), agafar 
l'eixida a Bétera (CV-336); en Bétera, creuar la 
població en direcció Nàquera (CV-310); passada la 
població i creuat el barranc del Carraixet, gireu a mà 
esquerra, desviació a Olocau (CV-336) a 17 km es 
troba Olocau.

Aquesta ruta discorre al voltant del nucli urbà d'Olocau, sempre 
dins del Parc Natural de la Serra Calderona. És una ruta senzilla 
i assequible, que mostra algunes de les fonts i zones més belles 
de les rodalies d'Olocau. 

Al llarg del recorregut veurem els penya-segats rogencs, tan 
característics de la Calderona, com la Penyeta Roja i 
l'omnipresent Penya d'Alí Maimó que coneixerem de prop quan 
ens aproximem a la Font de la Penya o de la Salut. 

Si optem per la senda alternativa que comença just enfront del 
col·legi, per a anar a la Font del Frare (puntejat al mapa) 
gaudirem d'una pinada de pi blanc (Pinus halepensis) en 
ombria, amb una infinitat d’espècies mediterrànies, algunes 
adaptades a la humitat com el baladre (Nerium oleander) o 
l'arítjol (Smilax aspera), i altres més freqüents com llentiscles 
(Pistacea lentiscus), ginebres (Juniperus communis), tapereres 
(Capparis spinosa), i l'omnipresent margalló (Chamaerops 
humilis), l'única palmera autòctona que tan benvolguda va ser 
per la seua palma, utilitzada per a fer graneres.

La ruta comença a la Casa de la Senyoria, antiga casa pairal 
dels Comtes d'Olocau, de final del s. XVIII, que junt amb la Torre 
de Pardines, torre islàmica del s. XIII, formen el que a Olocau és 
conegut com "El Castell". Ací es troba l'Oficina de Turisme i la 
Col·lecció Museogràfica del Puntal dels Llops, una talaia ibera 
datada en el s. V a.C. amb materials arqueològics procedents 
del jaciment que li dóna nom. 

Darrere del Castell s'inicia el camí de la Font de la Penya o de la 
Salut. En aquest agradable trajecte veurem la rescoladora, una 
pedra natural utilitzada antigament com a tobogan pels més 
xicotets. De seguida arribem a la Font de la Penya, dedicada a 
la Verge de la Salut de Xirivella, restaurada en 1952. 
Anteriorment va ser coneguda com a Font del Xiprer per un gran 
arbre que allí hi havia, el tronc del qual es pot veure hui formant 
part de la teulada del celler de la Casa de la Senyoria. 

Seguint la senda alternativa (puntejada), arribarem a la Font del 
Frare, construïda pel Comte d'Olocau en 1796. Les influències 
de la Il·lustració es deixen veure en la forma circular dels bancs, 
amb una acústica especial que convida a conversar. Baixant per 
aquest camí cap a la població, passarem per la Font de la Cava, 
i per I'Arquet, vestigi d'un possible aqüeducte romà al costat 
d'una agradable àrea recreativa.

La ruta ens acosta al Parc de la Carrasca, que amb els seus 
bancs, fonts i zones infantils pren el nom d'una antiga font hui en 
desús. Baixem pel Carrer Major en el qual destaquen algunes 
de les façanes antigues, amb amplis portalons de fusta, 
guardacantons de pedra, algunes amb retaules ceràmics de 
sants del s. XVIII. Arribarem a la Font de la Plaça Major. 
Actualment reformada, té el seu origen en una canalització des 
de la Font de la Penya de 1862. Actualment és testimoni de tota 
l'activitat social, cultural i econòmica que es desenvolupa en 
aquesta plaça. 

             



DADESD’INTERÉS

             

AJUNTAMENT D'OLOCAU
Tel: 96 270 30 11

www.olocau.es
villadeolocau@olocau.com

OFICINA D’INFORMACIÓ I TURISME
Horari: Dimecres a diumenge de 10 a 14 h.

Tel. 672 79 44 04
puntal.llops@olocau.es

POLICIA MUNICIPAL I EMERGÈNCIES
Policia Municipal: 647 55 99 03

Emergències: 112

BARS I RESTAURANTS
Bar Els Amics: 96 273 98 06
Bar Faustino: 96 273 96 86
Tasca Maber: 96 273 98 14
Rte. L’Arquet: 96 273 98 14

Rte. Pol. Pedralvila: 698 76 63 49
Forn Ximo i Yoli: 664 61 12 48

ALLOTJAMENTS
Casa Rural "La Calderona-Olocau"

Tel. 96 270 30 11
casarural.calderona-olocau@olocau.es

Hostal l'Arquet 
Tel. 96 273 98 14  www.arquetolocau.com

Mas del Capellà 
Tel. 96 357 08 58  www.masdelcapella.com

Muntanyes d'Olocau 
Tel. 626 42 21 88  www.albergueolocau.com

Casa Puerta de la Calderona
Tel. 609 17 79 96

facebook.com/casapuertadelacalderona

Casa Rural “La Casa del Forn” 
Telf. 686708741  www.lacasadelforn.es
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