De Montan a Montanejos pel barranc de la Maimona

DE MONTAN A MONTANEJOS PEL BARRANC DE
LA MAIMONA:

Barranc de la Maimona, al fons es veu la ratlla del sender.

Farem una de les sendes més espectaculars de tota la Comunitat Valenciana, el tros del GR7 que
passa per dalt del barranc de la Maimona ens ofereix unes vistes espectaculars del congost que ha
llaurat al llarg dels anys el barranc que corre uns centenars de metres per baix dels nostres peus.
El relatiu esforç per pujar a la Loma Rosada es veu recompensat pel que vindrà després.
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DIUMENGE
HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 6
vesprada
DISTÀNCIA: 10 km
DESNIVELL: 450 metres
TEMPS REAL: 4 hores
TEMPS TOTAL: 6 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim de Montan seguint el barranco de las Eras que travessa el poble pel mig, continuant per un
camí asfaltat que s'endinsa a les muntanyes.
Al poc d'eixir del poble trobem la fuente la Tejería, zona recreativa amb bancs, taules, paelleros, ... i
la font.
Trobem ací les marques blanques i roges del GR7 que ve des del mas de Noguera i es dirigeix a
Montanejos. El GR segueix l'asfaltat en direcció a Fuente la Reina, i a l'arribar a un desviament a la
dreta segueix cap a la fuente Amarilla, baixant cap al barranco de la Boscoja que travessarem per
agafar un sender que puja passant per un espès pinar de pi blanc.
A partir d'ací encetem una llarga pujada alternant sendes i pistes, així com també trossos de pinar i
bancals treballats (i erms) d'oliveres i ametlers, fins assolir el cim de la Loma Rosada.
A l'ampla i llarga lloma la vegetació canvia i el pinar deixa pas a una màquia de Savines, ginebres i
coscolls. Des d'ací si el dia ens ho permet podem albirar les llunyanes serres de Gúdar, Javalambre,
així com les més properes d'Espadà, Penyaescàbia i Pina.
Transponem l'ample coll i seguim per una pista que davalla cap al barranc de la Maimona i
s'endinsa en un pinar que s'espessa per moments.
A l'arribar a una tancada revolta a l'esquerra, cal agafar una senda que segueix recte. En este punt
conflueixen el GR7 el PR-CV126 i el Sender Local de la Bojera, que passen tots per la vella senda
que recorre la Maimona.
Ens trobem en un dels trams més espectaculars de tot el GR7, un vell sender molt aeri que passa
sobre els cingles del barranc de la Maimona, que corre als nostres peus, més o menys a 200 metres
de nosaltres però cap avall.
El tram, curt però espectacular, acaba per a deixar pas a un sender a trams empedrat, qjue baixa poc
a poc cap a Montanejos, on arribem pel dipòsit d'aigua situat a la part alta de la població.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
MONTAN
Montan apareix enclavada en la vessant del tossal del Calvario, a
un costat i a l'altre del barranco de las Eras, en les estribacions de la
Serra d'Espadà. El nucli urbà s'aixeca sobre la vall del Riu Montan,
afluent del riu Millars.
Població d'origen àrab, després de la reconquesta en 1239 la
població morisca es va mantenir en ella conservant els seus usos i
costums fins a la seva expulsió en 1609. Sembla que va ser
repoblada per gents vingudes de Provença. També es van establir en
la localitat monjos servites que van fundar un monestir que encara existeix en l'actualitat.
Durant les guerres carlistes fou una de les capitals de l'exèrcit carlí.
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Monuments principals:
Convent dels Servites: Dels segle XVIII. D'arquitectura postbarroca i preacadèmica.
L'aspecte actual del convent data de 1763, desapareixent el seu ús com a tal en la
desamortització de Mendizábal, fortificant-se i utilitzant-se en 1836 pels carlistes. Hui en dia
es troba ocupat per vivendes particulars.
 Església de San Bernardo. Del segle XVIII: Consta d'una sola nau amb talla i fulles d'acant,
d'estil xurrigueresc. L'altar major és de regular altura, conservant una creu processional del
S. XVIII.
 Ermita de Santa Bàrbara.
 Casa del Comte o Abadia: Antiga casa feudal propietat del Comte de la Villanueva. A partir
de 1612 i amb motiu de l'arribada de nou frares Servites, fou casa abadia i primera residència
dels monjos fins a l'acabament del convent. En l'actualitat és propietat privada ocupada pel
sacerdot titular de l'Església.
ESCOLA ESCALADA MONTANEJOS
Amb vora 1.500 vies d'escalada equipades i parets de fins a 300 metres, l'escola d'escalada de
Montanejos és una de les millors d'Espanya i sens dubte la més gran i millor de tota la comunitat
Valenciana. Fou Ernesto López, guarda del refugi d'escaladors de Montanejos qui va començar els
anys 80 a equipar vies, i qui ha equipat la majoria de les vies actuals.
A escalar a Montanejos acudeixen escaladors de Castelló i de València, però també de la resta
d'Espanya així com d'altres països europeus doncs és una de les zones d'escalada més velles i
famoses d'europa.
GR7
El sender GR-7 recorre el País Valencià de Nord a Sud des de Fredes al Pinós amb una longitut total
de 600 km. Però el GR-7 és molt més llarg, arriba pel Sud a la Punta de Tarifa, extrem Sud de la
Península Ibèrica entrant en Espanya per la Seu d'Urgell, sent la continuació del GR-7 francés i
formant part del sender Europeu E4 que ve del Peloponés (Grècia).
El GR-7 fou el primer sender de Gran Recorregut balissat a Espanya a iniciativa dels Centre
Excursionista de Catalunya als anys 70 i continuant-se els 80 el tram valencià.
El traçat i marcatge del tram castellonenc va correspondre al Centre Excursionista de Vila-real i a
fou un soci del mateix qui va editar les primeres topoguies.
MONTANEJOS
Poble enclavat les muntanyes de la serra de Los Tajos, a la vora del riu Millars on són coneguts els
estrets que formen el riu i el barranc de la Maimona en els quals podem contemplar vistosos
panorames i on s'han obert múltiples vies d'escalada.
Població d'origen àrab que neix quan la Alquería de Abajo i la
Alquería de Arriba passen a formar part del castell de Montant.
Manté la seva població morisca fins a 1609 any en el qual es
decreta la seva expulsió.
Monuments i llocs d'interés:
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Església de Sant Jaume. Del segle XVIII: Conté valuoses puntures al fresc obra de Lluis
Antoni Planesdatades a finals del segle XVIII i que seguixen l'estil que marca en aquella
època l'Acadèmia de Sant Carles, l'academisisme que es caracteritza per el classicisme, la
moderació, l'equilibri i la norma.
 El Castell: Restes d'un antic castell d'època musulmana situat en una posició estratègica,
sobre el cim d'una muntanya situada en el marge esquerre del riu Montant i des del qual es
domina part d'aquest riu, el riu Millars, tot el pla que forma el seu pas per Montanejos, els
camins que baixaven des de la zona de Cortes d'Arenós i Sucaina i les actuals poblacions de
Montant i La Alquería. Les restes que es poden contemplar actualment, són tres estructures
diferenciades, dues torres i un aljub. A més s'aprecien també alguns trams de muralla.
 La Torre: Antiga torre de vigilància. Se situa en el nucli urbà, enfront de l'església. És de
planta circular i alçat cilíndric. Està construïda amb cants rodats de diferents grandàries,
provinents del riu i travats amb argamassa. Actualment està adossada a l'antic palau dels
Comtes de Vallterra. Es conserven únicament els murs mestres exteriors, ja que els interiors
han estat derrocats.
 Pont de Sant Josep. Del segle XIX: Té estructura de tres arcs de mig punt i està realitzat en
pedra. Pel seu interior circula una petita sèquia que duu aigua de reg fins a La Alqueria, per
això es denomina pont-aqüeducte. Cap a la meitat de l'estructura s'aixequen dues fornícules
a ambdues parts del pont on s'han col·locat sengles panells ceràmics en els quals es
representen a la Verge dels Desemparats i Sant Josep, qui dóna nom a aquest pont.
 Los Baños.: Les restes de Los Banyos es troben en el marge dret del riu prop de la Font del
mateix nom. Hi ha dues estructures diferenciades d'una banda hi ha un parament de pedra
calcària de forma semicircular, dividida en tres cossos i que està adossada a altra construcció
de planta quadrada amb dues obertures en un dels seus murs. Es creu que possiblement
aquesta construcció fos posterior per la diferència de factura constructiva i que probablement
es tractés d'un molí d'aigua. A més es pot contemplar una extensa xarxa de petites sèquies
que duen l'aigua. L'estructura de l'edifici tingué similituds amb el de els banys romans.
 La Alquería: Nucli de poques families, que estava rodejat d'una muralla. En aquest tipus
d'urbanisme és molt característic el traçat irregular dels carrers, les quals solen ser estretes i
poc il·luminades. Donen la sensació de ser carrers laberíntics, que no permeten l'orientació
ni la visió general. La ciutat es converteix en un agregat de cases que mostra un organisme
compacte.
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