Vistabella a Puertomingalvo pel camí vell

VISTABELLA A PUERTOMINGALVO
PEL CAMÍ VELL:

El tossal dels Monllats des del Mas de Baix.

Recorrerem 19 km seguint el camí vell que unia les poblacions de Vistabella al Maestrat i
Puertomingalvo a la Serra de Gúdar al veí Aragó.
El camí travessa el pla amunt de Vistabella fins al mas del Carrascar per a transpondre la Serra de la
Batalla vora el tossal del mateix nom, i discorre per la bonica i humida ombria de la Batalla,
travessant el barranc del Sapo, de Fuertes i del Menguisert, tots tres amb aigua, fins arribar al
Puerto per la Vega.
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HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 19 km
DESNIVELL: 760 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre Excursionista
Vila-real

Vistabella a Puertomingalvo pel camí vell

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim de Vistabella seguint el GR7 que passa vora el cementeri, i des d'ací s'encamina cap a la
Creveta collet a la part alta del tossal de l'Alforí, iniciant el descens cap al pla per un bonic camí
empedrat que travessa els carrascals de l'ombria de l'Alforí
entrevirats amb roures i pins rojals, i que encara conserva la
diversa vegetació que va remarcar Cavanilles fa dos-cents
anys1.
A l'eixir del bosc ens trobem ja davant del pla, que
travessem seguint una pista asfaltada que està sobre el vell
camí que travessa el pla amunt.
El pla de Vistabella és un poljé2 tapissat per bancals llargs i
estrets, ocupats pel bosc a les vores, on només trobem algunes casetes de pedra, els masos es
disposen als voltants per a no treure del conreu ni un pam de la fèrtil terra del pla. El pla està dividit
en dos: el pla amunt i el pla avall pel camí de Mosquerola, a l'altura del poble de Vistabella.
Travessem el pla seguint el camí asfaltat, deixant a la nostra esquerra les marques blanques i roges
del GR7 que segueix el camí de Sant Joan, fins arribar a la rambla del Pla. Al travessar-la
abandonem l'asfalt i agafem un caminoi que segueix més o menys recte cap a l'oest entre uns
bancals i la terra erma, creuem un altre caminet i seguim per senda entre bancals fins topetar amb
un camí més ample que seguim a l'esquerra fins al mas del Carrascal que es troba només a un
centenar de metres.
Des de darrere del mas mou un ample assegador entre parets
que s'enfila per la montanya, per la vora d'un carrascalet fins
a un encreuament d'assagadors on n'arriben fins a cinc, des
d'on seguim en direcció oest i amunt, deixant a l'esquerra un
espès carrascal i a la dreta les restes del mas de la Corralissa
fins arribar un poc més amunt a una mallada3 des d'on hem
de travessar un portell en la paret de l'esquerra i seguir recte
una senda que s'enfila cap al cim de la serra passant per l'extrem d'un pinaret. El camí es troba un
poc desdibuixat però no presenta greus problemes d'orientació, només hem d'arribar al cim de la
Serra per on corre una pista, i seguir-la a l'esquerra.
A l'arribar dalt podem disfrutar de les magnífiques vistes sobre el pla, Vistabella, Penyagolosa i
terres veïnes d'Aragó.
Seguim caminant una estona per la pista fins a abandonar-la per la nostra dreta seguint la senda
(podríem seguir uns metres més fins agafar una pista que també va) que ens duu a un collet que
enllaça la carena principal de la Serra amb el Tossal de la Batalla, un poc separat. Des d'ací baixem

1 En ninguna parte he visto mayor número de plantas que en este montecito, donde crecen casi todas las alpinas de
Peñagolosa. Cavanilles.
2 Un poljé és una depressió tancada que no té eixida a la mar, solen ser sobre terrenys calcaris o solubles i disposen
d'un desguàs (el quinyó) per on l'aigua s'escola i circula per l'interior de la terra eixint per ullals. (al riu Montlleó).
3 Espai clos a l'entreforc de dos passos ramaders o al voltant d'un abeurador. Roncero
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a l'esquerra per un sender poc clar cap al barranc del Molló4 i es converteix en pista a l'arribar al
fons. La vegetació canvia totalment, i el domini del carrascar deixa pas al pinar de pi roig i pi
rodeno, entapissat de falagueres amb algun rodal de roure, i prats que ens acompanyaran tota
l'ombria de la serra.
A partir d'ací el camí es troba molt alterat per l'aparició de pistes per a traure fusta i es fa difícil de
seguir, però just els llocs més perduts són els de major bellesa.
Abandonem el barranc del Molló i agafem una pista a l'esquerra que puja cap a ponent fins arribar a
un colladet on la deixem per agafar la senda per la dreta fins a travessar una nova pista fins que
trobem l'ampla pista que entra al Xalet i Mas de Cotanda i que seguirem fins al barranc del mas del
Sapo5, travessem el barranc i pugem per l'altra vessant fins arribar a un encreuament de pistes a la
vista del mas del Sapo, on seguirem per l'esquerra.
Baixem per la nova pista fins al barranc del mas de Fuertes que travessem pujant per un ample prat
fins a la font del Mas de las Vacas. Des d'ací seguim una nova pista recte amunt fins al coll de
Cebella on haurem de passar una portera per a continuar per l'altra banda. Per la dreta de la paret
que acabem de passar continua la senda per sota d'un pinar de pi rodeno i envoltats de brucs que
recorda el paisatge d'espadà. La senda retorna a la pista quan travessa el barranc de la Tejería, i des
d'ací hem de seguir per la vora del barranc, un camí estret en principi i que va fent-se ample poc a
poc. Passa per sota del mas del Menguisert fins arribar al camí del Menguisert un poc després de la
font de la Gamella.
Des d'ací el sender passa a ser una pista que ens durà al Puerto. Arribem al mas de Juanao, on el
camí de Sant Joan s'uneix al nostre, i passem un collet entrant ja a la vega del Puerto. El camí a
partir d'ara es troba balissat amb les marques blanques i grogues de PR. Travessem els bancals
abandonats de la vega, convertits ara en verds prats de pastura, passem per sota les runes de la
Torrica, que vigilava la vega i per la font del Dornajo i el Peiró del mateix nom que ens indica la
proximitat del poble.
Només ens queda agafar l'ample camí empedrat que puja cap a l'andevilla per entrar al Puerto pel
lloc on hi havia l'antic portal d'Onda.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
VISTABELLA
Es troba situada en ple massís del Penyagolosa (1.814 m) i es tracta del municipi més elevat del País Valencià
amb 1.249 m. Altres cims importants que envolten Vistabella són l'Absevar (1.645 m), Batalla (1.507 m), La
Talaia (1.489 m) i Albagés (1.481 m) així com grans ports de muntanya, com ara el del Vidre (1.246 m).
Destaca com accident geogràfic d'interès el Polje de Vistabella, àmplia formació kàrstica, coneguda com Pla
de Vistabella, amb una fèrtil terra recorreguda per la rambla del Pla les aigües de la qual es perden en el
misteriós abenc del Quinyo, antiga zona pantanosa.
Donada l'extensió del terme municipal, del que pràcticament el 80% es troba cobert de bosc, es troben gran
4 El barranc del Molló pren el seu nom del fet de fer de molló o ratlla amb l'Aragó.
5 El barranc del mas del Sapo, així com el del mas de Fuertes, el del Molló i el de Menguisert travessen una zona de
gresos per la qual cosa solen dur aigua tot l'any, són doncs, unes de les poques corrents continues d'aigua del massís
de Penyagolosa i presenten per això mateix una vegetació molt especial.
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quantitat d'espècies endèmiques, podent destacar el pis supramediterràni: roure valencià, arç de Motppellier o
"cap d'oró" (arbre endèmic), sabines albars, negrals o mora, timó, sàlvia, cua de gat blanc, "roure reboll", pi
negral, bufalaga, etc.
D'origen musulmà, Cavanilles (1745-1804) la cita com Vistabella de Culla, a la qual va pertànyer des de la
conquesta. Fou senyoriu de Balasc d'Alagon des del 1235 fins a la seua mort en què passa a sa filla
Constança, casada amb Guillem d'Anglesola. Van ser ells qui li donaren carta de població el 3 d'abril de
1251; en 1260 un altre Balasc d'Alagon, de malnom el nét va envair el senyoriu de Culla i va apoderar-se
de Culla, Vilafranca i Vistabella. En 1264 tornà de bell nou a la tinença de Culla. El 27 de març de 1303 el
fill de Constança i Guillem d'Anglesola va vendre a l'orde del Temple. En 1338 fou residència del rei
d'Aragó. Com moltes de les possessions dels templaris a la seua dissolució passa a poder de la de Montesa,
en el qual senyoriu romangué fins el segle XIX.
SERRA DE LA BATALLA
La Serra de la Batalla és la serra que tanca el massís de Penyagolosa per l'oest fent de ratlla amb l'Aragó.
L'origen del topònim no és gens clar doncs no queda cap constància documental d'una batalla important per
estes terres.
La Batalla ha estat sempre la gran oblidada de Penyagolosa, més modesta i més amagada que el pic i els
tossals de llevant amaga però un dels paisatges més singulars del massís. L'aflorament de saulonars al nord
de la serra fa que els barrancs que la recorren duguen aigua tot l'any, i presenta una vegetació molt més
humida que a la resta del massís; el preu que hem de pagar per descobrir els bells racons de la Batalla són les
sendes perdudes, travessades de pistes que moltes vegades no van enlloc que dificulten l'accés. Per tot açò
segueix sent un dels llocs més autèntics de Penyagolosa.
PUERTOMINGALVO
Puertomingalvo és una vila situada al nord-est de la la comarca de Gúdar-Javalambre, a la província de Terol,
que limita amb la província de Castelló. Puertomingalvo és una localitat enclavada en ple Parc Cultural del
Maestrat envoltada per un increïble entorn natural propi de la Serra de Gúdar.
El poder musulmà en el que es posa com a inici a la història de la localitat. Serà en 1181 quan s'afirma que
Puertomingalvo va ser reconquistat, i en 1202 s'estableix l'acta fundacional de la Vila.
L'únic nucli urbà s'assenta sobre unes muntanyes rocoses presidides per els volums del Castell. Conjunt
format per una complicada xàrcia de carrers estrets en les que s'alcen bons exemples d'arquitectura popular,
destacant algunes construccions com la casa de l'Ajuntament, alçades entre els segles XIV i XVI a l'època de
major esplendor del municipi gràcies al comerç de la llana.
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