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DE L'ALCORA AL MAS DE FLORS

Penyagolosa al fons des del castell de l'Alcalatén.

La marxa de hui són 18 km pels camins i sendes de l'Alcalatén, visitant el castell del mateix nom i
seguint pel camí de Costur, per anar a baixar per la preciosa senda empedrada que salva el cingle del
Racó del Corb i, passant sota la Roca Roja, pujar al pla de la Bassa Roja, per davallar suaument a la
Rambla pel vell camí de Costur a Castelló que ressegueix el barranc de la Savinà; encaminant-nos
tot seguit al Mas de Flors on acabarem la ruta.
HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 5
vesprada
DISTÀNCIA: 18 km
DESNIVELL: 400 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real

Altura máxima: 483.11 mts  Altura mínima: 140.97 mts  Desnivel acumulado: 387.61 mts
17.37 km
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim de l'Alcora per la banda nord del poble, buscant el PRV-357 batejat com a Sender del
Patrimoni que remunta el riu Verd o de l'Alcora per la vessant dreta (orogràfica). Durant una part
del recorregut trobarem també les marques i indicacions del PRV-120 que fa la volta a les ermites de
l'Alcora, en un modern pelegrinatge que es celebra el dissabte abans del dilluns de Sant Vicent, i
que tornarem a retrobar en passar prop de l'ermita del Salvador.
Seguim un camí ample que passa per dalt de totes les hortes, separant la part cultivada de vora riu i
els bancals de secà, erms en la major part, de més amunt. Passem per dalt del Molí de Matraca i
seguim recte cap a la Roca Morena, mentre veiem els meandres encaixats que dibuixa el riu, ocupats
pels bancals d'horta. Si ens fixem bé, podrem observar la sèquia que rega totes les hortes d'esta part
del riu i que circula un poc per sota nostre, aprofitant l'aigua del pantà de l'Alcora que es troba un
poc més amunt.
Després d'un poc més d'un quilòmetre, el camí fa una revolta tancada a l'esquerra i passa per sota
del cingle de la Roca Morena. Passem un pinaret i uns bancals de garroferes fins arribar just a sobre
el vell assut de l'Alcora des d'on s'agafava i encara s'agafa, l'aigua per a regar les hortes de vora riu.
Un poc més avant trobem un pal indicador que ens informa dels diferents itineraris que estem
seguint. Deixem el camí més xafat, que sense perdre altura s'encamina cap al molí del Comte
d'Aranda per a travessar el riu i encetar una pujada, que de seguida deixem per a travessar el barranc
de la Foia entre espessos canyars, i remontar per l'altra vessant seguint la falda del tossalet del
Castell, assolint finalment el pla de Montmirà, on tornen a apareixer els bancals treballats, alguns
amb magnífics exemplars d'oliveres centenàries, i alguna fins i tot mil·lenària. Seguim ara un camí
encimentat que ens duu a la carretera de Llucena que travessem, per a trobar el vell camí que passa
encara paral·lel a d'ella.
Un pal indicador ens confirma la direcció que duem i ens convida a fer uns metres de més per a
visitar l'Olivera del Castell, que paga la pena els pocs minuts perduts en el desviament. Després de
visitar l'olivera i retornar al pal indicador, seguim cap al Castell travessant el barranc de Montmirà i
eixint a un encreuament de pistes, a uns metres de la carretera on, deixem el PR per a seguir recte
cap a llevant per una pista ampla i recta que puja entre camps de garroferes a un collet on tornem a
trobar les marques de PR, en aquest cas del PRV-120, que hem de seguir a l'esquerra per un sender
ample i ben conservat que puja directament al Castell d'Alcalatén.
Deixem enrere els camps treballats i els masets, per a entrar en el domini del matollar i del pinar que
va guanyant terreny sobre els bancals abandonats. Després d'un revolt (com sempre ocorre) se'ns
apareix ben aprop la silueta del Castell amb l'ermita del Salvador als seus peus, on arribem en
quatre gambades. Des d'ací podem observar un ample panorama sobre bona part del terme de
l'Alcora, arribant a la part més septentrional de la Plana.
Farem un esforç més i pujarem al cim del Castell des d'on la vista és més llarga si cal, doncs se'ns
obri també cap a la part interior de l'Alcalatén fins a Penyagolosa.
Després de la visita al castell, continuem per una senda que fa la volta per la banda de llevant i passa
per un collet que separa el tossal on es troba el castell de la resta de la serra. Seguim pujant per un
camí pedregós que ens durà quasi al cim de Montmirà. Ací trobem una nova pista que hem de seguir
, i en un encreuament una creu que assenyala el punt on arriba el camí dels Pelegrins de l'Alcora.
Deixem el camí dels pelegrins, que baixa a la Foia i seguim recte per la pista que ens permet gaudir
d'unes magnífiques vistes de les faldes de les muntanyes, cobertes de pinar, que s'allargassen fins a
la Rambla. El nostre camí també es troba voltat de pinars, ara madurs, ara incipients que creixen
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entre el matollar que ha envaït els vells bancals.
Seguim pujant per la pista, un parell de quilòmetres fins arribar a un encreuament on es troba la
Bassa del Morral, on girem a la dreta cap al Racó del Corb. Trobem ací algunes marques i paletes
d'un sender local de Costur que ens acompanyaran fins a la Rambla.
Passem ara per un alt erm cobert de coscoll fins que
la pista deixa pas a un sender ample i amb trossos
d'empedrat ben conservat que arriba al cingle del
Racó del Corb i comença a baixar fent llaçades en
una de les sendes més boniques de la comarca.
Quasi sense donar-nos conter arribem a sota del
cingle i la pedra calcària deixa pas a l'argila. Ací en
un estret coll cobert de pins, deixem la senda
principal per a agafar-ne una a l'esquerra que passa
per sota dels cingles buscant el barranc del Fornet,
que travessa en un paratge espectacular, ple de
blocs caiguts de les cingleres de la Roca Roja, i on encara hi ha algunes carrasques que han aguantat
el pas dels incendis i les destrals dels hòmens.
Després de travessar el barranc la senda s'enfila fent revoltes per a arribar al pla de la Bassa Roja1,
cobert per coscolls llevat de la part més fonda on, quan plou, es troba la bassa roja. Travessem tot el
pla, i eixim per la vora d'un avenc, encetant la llarga baixada del barranc de la Savinà, cobert de
pinars, i amb alguns alborcers en les parts més fresques; només a la part final vora la rambla trobem
esparsos exemplars de les savines que li donen el nom.
Seguim ara, i durant un parell d'hores fins al Mas de Flors, part de l'itinerari que realitza cada any el
Centre Excursionista de Vila-real en la seua pujada des de Sant Pasqual a Sant Joan de Penyagolosa,
però en sentit descendent que sempre és més agradable.
Arribem finalment a la Rambla que travessarem per agafar una pista que baixa per la banda de
l'esquerra, i que seguirem un quilòmetre llarg fins arribar a una pedrera per fer grava. Just a l'entrada
de la pedrera agafem un camí que puja (o la vella senda si encara som capaços de trobar-la) fins a un
s paranys, des d'on, un camí a la dreta ens duu, travessant el pla del Mas de Flors, recte i planer cap
al Mas, entre bancals de garroferes, oliveres i ametlers.
Arribem finalment al Mas de Flors per la banda de dalt després d'un parell de quilòmetres de camí,
finalitzant així el nostre itinerari.
LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
L'ALCORA

Alcora significa alqueria i del nucli de població de l'Alcora, en el centre històric del qual es
conserven alguns elements urbanístics i arquitectònics d'innegable origen islàmic. El 24 de Juliol de
1233 la fortalesa i territoris del Alcalatén són conquistats per les hosts de Ximén de Urrea. El 31 de
desembre de 1305 s'atorga Carta de poblament a l'Alcora. Per ella, En Joan Ximénez de Urrea,
cinquè descendent directe de Ximén de Urrea, dóna a poblar la "pobla de L'Alcora d'Alcalatén",
segons fur i costum d'Aragó, a 11 cavallers i membres de la noblesa amb la condició de portar 110
pobladors més, i reservant part de les terres per als moros que volguessin romandre en la vila. A
partir de la concessió de la Carta de poblament, la població va creixent en grandària i població en
1es tracta d'una dolina el fons de la qual està cobert de terra roja, procedent de la dissolució de la pedra calcària
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detriment de la vila del Castell de l'Alcalatén.
L'Alcora és fonamentalment agrícola fins a 1960, i gairebé exclusivament industrial a partir
d'aquesta data. El desenvolupament industrial, centrat en les tantes vegades esmentat "monocultiu
de la rajola", té el seu origen històric en la Real Fàbrica de Loza i Porcellana del Comte d'Aranda,
fundada en 1727. Si bé des d'un principi la manufactura del comte fabrica rajoles, no deixa de ser
una producció escassa i per encàrrec. Serà a principis del segle XX quan comenci el
desenvolupament de la rajola amb caràcter purament industrial. La gran crisi de 1931 actuarà de
forma implacable sobre el sector ceràmic: en 1936 només quedaven 3 de les 9 fàbriques
inventariades pocs anys enrere.
CASTELL D'ALCALATÉN

El castell de l'Alcalatén situat en la partida de Montmirà, en el terme municipal de l'Alcora
(Alcalatén) és una fortalesa d'arquitectura islàmica amb reformes d'arquitectura medieval construïda
entre els segles X i XIII. Jaume I va atorgar el castell i el títol de baró al cavaller aragonès Ximén
d'Urrea, en 1233, després de la conquesta de la plaça de Borriana.
De planta triangular dispersa, té una superfície de 150 m. quadrats, recinte principal i envoltat per
un camí de ronda, amb aljub i despoblat. En la part més elevada es conserven dos murs formant
angle recte rematats per merlets, continuats per dues torrasses, un circular al nord, i altre
semicircular cap al sud. Es coneix una tercera torre de la qual solament resten rebles de
l'enderrocament portat a terme en el segle XV. La zona est està completament arrasada. Als peus de
l'alcassaba es conserva un aljub de forma rectangular, amb fàbrica d'argamassa i pedres, que
configura un recinte de 4 x 10 metres aproximadament. La fàbrica del conjunt és de maçoneria. La
seva entrada s'efectua per migdia, amb dues torres circulars i galledes i muralla almenada tipus
"barbacana"
El 1418 segons concòrdia signada pels municipis de Llucena i l'Alcora s'acorda el repartiment de les
terres del Castell i poblat d'Alcalatén i la destrucció dels mateixos posant-se fi així a la història del
castell, salvant-se només l'església del Salvador, convertida ara en ermita.
MAS DE FLORS
Pedania de Sant Joan de Moró que amb els seus carrers estrets i traçat medieval i amb cases de
construccció antiga bellament restaurades conserva el sabor i la vida d'abans Aquest lloc, ja amb
restes d'assentaments romans, és en si mateix, una obra d'art, podent-se descobrir els seus secrets
millor guardats i les seves gents per a les quals no sembla haver passat el temps. Des de fa uns anys
s'està convertint en residència d'intel·lectuals i artistes de renom, com el pintor Ripollés.
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