MARXA SENDERISTA
LA POBLA – LES USERES
DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim de Vilafamés cap al polígon industrial de la
partida Retories, i agafem el camí del mas més alt
anomenat també camí de la Balaguera per discorrer
per la partida del mateix nom. Només passar la
fàbrica Itaca, i just darrere d'ella agafem un sender
que comença a enfilar-se per la vessant de la serra
de la Balaguera1. El sender molt transitat per motos,
transcorre per la solana de la serra, tota entapissada
de matolls típicament mediterranis: coscoll, romer,
argelaga, matissa i alguns pins i carrasques
esparsos.
Quan arribem al cim trobem una pista que circula
per la vessant d'aigües que hem de seguir a
l'esquerra, mentre continuem pujant, passant per un
antic corral d'ovelles, fins que s'acaba a uns bancals
d'ametlers deixats ermar2. Des d'ací agafem una senda ampla i un poc pedregosa que discorre per
la carena de la serra i que ens ofereix unes vistes magnífiques tant del desert, com de totes les
serralades interiors fins arribar a Penyagolosa.
Quan ja quasi hem arribat al punt més alt3 agafem una senda que baixa cap a Vilafamés que
pronte ja veiem a sota nostre. Després de passar uns antics bancals d'ametlers, la senda fa unes
quantes revoltes ben traçades per salvar el fort desnivell que ens separa del fons del barranc de
Morella, on arribem al cap de poc i ens endinsem en un bonic pinar de repoblació.
Després de passar per una àrea recreativa passem per davant del cementeri de Vilafamés i
continuem per asfalt cap al poble.
Arribarem a al plaça de la font on podem agafar
aigua, i des d'ací pujarem al raval4 i pel camí
nou farem la volta per darrer del Castell per un
bonic camí empedrat desviant-nos per agafar el
camí de la font de la Trisiola que conserva bona
part de l'antic empedrat. Travessem el barranc
d'en Gil i anem pujant per un bosquet de pins
fins arribar a la curiosa font de la Trisiola on
temps arrere venien els veïns de Vilafamés a
passar la vesprada.
Seguim per l'ombria del Morral, entre el pinar
que va creixent als antics bancals de garroferes
i oliveres, fins que arribem al barranc del Ferrer,
on ens desviem per una pista a la dreta,
travessant el barranc que tot sovint duu aigua.
1 Normalment en estes terres les serres no tenen nom, no així les planes, així a tota aquesta serra se l'anomena serra de
Borriol, de Vilafamés o de Moró, depenent del terme on ens trobem. Este tram final de serra que separa els termes
de Vilafamés i la Pobla se l'anomena moltes vegades de la Balaguera, prenen el nom del tossal de la Balaguera que
es troba al final de la Serra dominant el pla de l'arc. Així mateix la Balaguera és el nom que prenen les partides
d'aprop.
2 Es tracta del Bancal d'en Dolç.
3 El Tossal de la Paredada.
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Arribem així a la carretera de Moró, just a un punt on hi ha
un abueradoret i on comença el camí asfaltat de Costur
que seguirem fins arribar a un collet, on ens desviem a la
dreta per un altre asfaltat. A partir d'ací el camí discorre per
bancals d'oliveres, garroferes i ametlers intercalats amb
bosquets i malees, en un paisatge típic de secà
mediterrani, amb tot de masos, masets i mollons que ens
donen una mostra de l'ocupació intensiva del territori.
A l'arribar al mas de les Colères ens desviem per agafar un
sender que ens duu a la Cova del Bolimini, i després de
visitar-la, continuem pujant una senda desdibuixada que
mou dalt la boca fins que arribem a un altre camí asfaltat
que seguim a la dreta.
Un tros més avant continuem per un camí formigonat a l'esquerra que passa per unes carrasques
condicionades d'antic per a parany5, no seran les úniques que trobarem pel camí. Passem per una
capelleta de Sant Antoni, tota emblanquinada i seguim per un camí de grava que ressegueix el
llom de les muntanyes, passant per masos i bancals, alguns ja abandonats, deixant una altra
capella dedicada al mateix sant a la nostra esquerra fins que trobem un ample encreuament de
camins. A la dreta retornaríem a Vilafamés, però
seguim a la nostra esquerra el traçat del vell camí de
Vilafamés a les Useres.
Després d'uns metres de baixada i quan ja veiem la
rambla ens desviem per un sender a l'esquerra que
ens duu al fons del barranc del Centenar on es troba
la font de la Penella, amb una altra capella a Sant
Antoni.
Des d'ací seguim recte per una pista que ens duu a la
rambla que travessarem en línia recta per anar a
trobar un pas entre camps treballats i vinyes que es
converteix després en un bonic camí enclotat entre
restes de bosquets de carrasques i que ens condueix
als masos de Formany.
Des dels masos prenem un sender que puja pel mig de la malea cap a un llomet per anar a
travessar-lo i baixar seguint un antic camí fins a una nova pista que travessem, per reprendre el
vell sender que transita ara entre bancals d'ametlers cap a Vilafamés.
Eixim novament a una ampla pista que seguim a la dreta travessant una ampla foia, fins que
l'abandonem agafant un camí a l'esquerra que travessa el barranc del Molinar i mantenint-se a
mig coster, circula entre bancals treballats i erms. Passem un aljub, encara en ús, fins que arribem
a un camí formigonat. Es tracta del camí que segueix el GR-33, paral·lel al barranc de les Olles, i
que ara ja no deixarem fins les Useres.
Transponem un collet i agafem un sender que passa per baix d'un maset nou, i entre parets de
pedra ens duu a la carretera de la Barona, que travessem, per mampendre la pujada final a les
Useres sempre per la vora de la carretera fins arribar a les primeres cases del poble.

4 El raval és el barri que hi ha al sud del castell, al votant de l'església de Sant Ramon.
5 Parany, parança, barraca, que de totes les maneres és conegut fa referència a un sistema de caça on es preparen uns
arbres per a caçar amb varetes impregnades de visc ocells de passo, sobretot tords. És un sistema de caça tradicional
en estes comarques que es va popularitzar a finals del s.XX al incorporar-se les noves tecnologies que faciliten la
caça i permeten dur-la a terme amb uns coneixements mínims.
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PERFIL DE LA MARXA:

Distància: 27 km
Acumulat ascens: 880 mts
Acumulat descens: 800 mts
Altura màxima:634 mts
Altura mínima: 209 mts
RECORREGUT:

LES USERES

FORMANY

FONT DE LA
PENELLA

VILAFAMÉS

COVA BOLIMINI

LA POBLA
TORNESA
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PUNTS D'INTERÉS:
LA POBLA TORNESA
Enclavada en una petita vall envoltat per les serres del Desert i
Borriol, portal de la plana del Pla de l'Arc.
Part del seu terme municipal està ocupat pel Parc Natural del
Desert de les Palmes. Al nucli urbà hi ha un centre d'informació
i interpretació del parc.
Tot i que no s'ha pogut confirmar, es creu que el seu origen
arrenca d'una venda o posada de la calçada romana que la
creuava.
Així, per una dels seus carrers més importants, discorre la via
romana, possiblement la Via Augusta, de la qual es conserven
encara diversos miliaris. A més, els seus edificis civils més significatius eren en altres temps
fondes i hostals per a hospedatge de viatgers.
Ja en l'Edat Mitjana, la Pobla pertanyia al castell de Montornés. Quan va ser conquistat per Jaume
I, ho va cedir a un tal Pere Sanz, formant part de les propietats de Ximén Pérez de Sorrenc
passant després per les mans de diversos senyors de l'època; fins que a principis del segle XVI,
1515, va ser adquirit per Nicolau Casalduch, conegut com el Baró de sa Pobla, títol que
ostentaran els seus descendents fins al nostre temps. Els barons han estat doncs, els
responsables de tot el que és aquesta localitat, i encara gran part del terme pertany a aquesta
família.

LA BALAGUERA
Tossal que dona nom a tota la serra que seguim des de la Pobla a Vilafamés. Al seu cim hi ha un
jaciment ibèric on es va trobar una interessant inscripció.
Tota la Serra de la Balaguera conté importants jaciments arqueològics, així a la Cova Negra s'han
trobat importants restes del paleolític superior, així com també a la Cova matutano6, i a les coves
del Tossal de la Font, prop de Vilafamés s'han trobat restes Neandertals del Paleolític mitjà, d'una
antiguitat de 80.000 anys, sent dels més antics del País Valencià.

VILAFAMÉS
Ocupa una posició estratègica sobre l'alt d'una muntanya; aquesta ubicació li confereix àmplies
vistes sobre el Pla de l'Arc que s'estén als seus peus i els paisatges circumdants. Al seu torn, la
seva posició a mitjan pas entre les terres de l'interior i el litoral, fa que el municipi disposi de les
característiques pròpies d'una població d'interior amb els avantatges que suposa la seva
proximitat a la costa pel que gaudeix de les característiques climàtiques pròpies d'una població
mediterrània, amb hiverns suaus i estius calorosos.
El paisatge de la zona està constituït per una dicotomia entre la zona plana i les muntanyes que
envolten el pla. El paisatge propi de la zona plana està constituït per la parcelació de les terres,
transformades per a l'activitat agrícola, mentre que les zones muntanyenques que no es troben
roturades, presenten en determinats punts formacions boscoses. En elles existeix un predomini
del pi blanc (pinus halepensis), encara que també es dóna la varietat de pi carrasquer. En les
zones d'ombria hi ha vegetació de carrasques, alzines, i arbustos de diverses espècies.
El casc antic ha estat declarada Conjunt Històric Artístic a l'abril de 2005. Conjunt que apareix
envoltat per una muralla, realitzada durant el segle XIV, que engloba en el seu interior a les
diverses edificacions urbanes així com els edificis emblemàtics del municipi.
Es tracta d'un dels conjunts històrics artístics de major importància del País Valencià per la seva
bellesa i alt grau de conservació, així com per l'enclavament paisatgístic on es troba situada i on
s'integra amb la seva particular silueta. Posseïx una trama medieval adaptada a la seva particular
topografia on coexisteix una interessant arquitectura popular al costat d'edificis significatius de
l'arquitectura civil i religiosa, gòtica i barroca.
Principals monuments:
Església de la Sang:
6 La cova Matutano es troba pràcticament dins del nucli urbà de Vilafamés.
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Situada als peus del castell conserva una cripta del segle XIV tot i que l'interior medieval està
completament emmascarat pel barroc.
Església de l'Assumpció:
De finals del segle XVI conserva elements gòtics arcaics, renaixentistes i barrocs, sent un
compendi d'estils artístics. És interessant la seua decoració interior barroca.
Ajuntament: Del segle XVI guarda proporcions renaixentistes, bon exemple de l'arquitectura civil
de Vilafamés.
Castell i Muralles:
Del segle XIV. Els fonaments del castell són d'època musulmana encara que el contemplem hui
en dia és fruit de les reparacions i reconstruccions dutes a terme a les Guerres Carlistes del segle
XIX.
El Quartijo:
És la zona urbana més antiga de la població. Apareix
envoltada per un sistema de muralles que engloba el recinte
primitiu, corresponent a l'antiga vila, la casa de la Vila, església
de la Sang, etc.
Palau del Batle:
És una construcció del gòtic civil valencià que data de finals
del segle XIV. Va ser residència del batle7 reial i més tard del
batles de l'ordre de Montesa, propietària de la Vila. Fou
restaurat l'any 1971 i destinat a Museu d'art Contemporani.

COVA DEL BOLIMINI
Apareix com a cova de Na Bealdona en un document del s. XV, l'actual denominació fa referència
a l'existència al seu interior d'una barreja d'òxid de ferro natural, argila, silicat càlcic i magnèsic en
proporcions variables i que fou usat en l'antiguitat coma pigment a les pintures al temple, per al
dorat de fustes i sobretot en compostos farmacèutics. Aquest compost, anomenat Bol Armènic8
s'ha convertit en l'actual topònim bolarmeni, bolumini o com és el cas, bolimini.
Esta cova fou usada com a refugi per la gent del poble a la guerra civil durant els dies que el front
va passar per Vilafamés, i en record d'això trobem una inscripció mig esborrada pels líquens que
diu el següent:
Loado sea Dios. Esta gruta fue el refugio salvador de los habitantes de Villafamés en las horas
trágicas y angustiosas que precedieron a la liberación de la villa por las gloriosas tropas del
generalísimo Franco. Hecho que aconteció el 12 de Junio de 1.938. Saludo a Franco. Arriba
España. Viva España.
D'esta època semblen ser els abancalaments que es troben a la boca de la cova, així com una
piqueta per recollir l'aigua que regalima d'una estalactita al fons de la mateixa.
Als darrers anys ha estat visitada en nombroses ocasions, i fruit d'això és el trobar-nos restes de
fogueres i fems al seu interior.

RAMBLA DE LA VIUDA
La Rambla de la Vídua rep aquesta denominació a partir de la unió del riu Montlleó amb la rambla
Carbonera, que es produeix a la confluència dels termes municipals de Culla, la Serra d'en
Galceran i les Useres, desembocant en el terme municipal d'Almassora en el riu Millars a pocs
quilòmetres de la mar Mediterrània.
La seva conca hidrogràfica és molt àmplia (1.510 km²), discorrent en direcció nord-sud a través de
la part interior de les serralades litorals de la província de Castelló. Abasta les comarques de l'Alt
Maestrat , l'Alcalatén i la Plana Alta.
En la conca d'aquesta Rambla, el nivell freàtic general queda més baix que la seva llera, pel que
es produïx una forta infiltració que deixa la llera seca excepte en els grans temporals de la tardor.
L'Embassament de Maria Cristina serveix com a nexe entre aquesta rambla i el riu de l'Alcora.

7 Autoriat municipal i judicial als pobles, seria l'equivalent al castellà Alcalde.
8 Per procedir d'Armènia.
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ENLLAÇ GR-33
El sender GR-33 o sender de la Lluna Plena és el sender de gran recorregut que comunica la mar
(Castelló de la Plana) amb l'interior, tot travessant la província d'est a oest fins connectar en Sant
Joan de Penyagolosa amb el GR-7 que travessa la província de nord a Sud de camí entre els
Pirineus i Tarifa.
El sender GR-33 no és ben bé un sender, ja que no hi havia cap ruta que connectara de manera
directa l'interior amb la mar; és una suma de senders i camins de ferradura que la gent utilitzava
per comunicar els pobles, els masos i els llogarets entre ells.
El nom de sender de la Lluna Plena té l'origen en el fet que , des de fa molts anys la primera part
del recorregut; Castelló a Les Useres, es realitza durant la nit, i per tal de poder distingir el camí es
fa sempre el primer divendres amb lluna plena de l'any.
La segon part del recorregut està traçat sobre el camí que cada any els pelegrins de les Useres
usen per a pujar a Sant Joan de Penyagolosa.
A més, més recentment s'aprofita el sender per fer la marato i mitja, la carrera que uneix Castelló
amb Penyagolosa seguint el traçat del sender.
Els senders de gran recorregut (SGR) són itineraris a peu de més de 50 km que circulen per
senders, camins, etc intentant evitar carreteres amb trànsit de vehicles. Generalment uneixen
comarques, províncies i fins i tot països i serveixen per conèixer les terres i gents que les habiten.
Dins la província de Castelló hi ha 4 SGR: el GR-7 que naix a Grècia i aplega a Tarifa (Càdis), el
GR-10 que comença a Puçol i va fins a Lisboa; el GR-36 que recorre tota la Serra d'Espadà entre
la Vilavella i Montanejos on enllaça amb el GR-7, i el Gr-33.

LES USERES
Situat entre barrancs i muntanyes de la Serra de la Creu,
Les Useres, amb la població dispersa per les masies,
compta amb els llogarets de Les Crevades, Mas Blanch,
Pou d'En Calvo i Picaudo.
El nivell més baix està en el Formany i les Molineres a
200 metres, al costat de la Rambla de la Vídua, i el més
alt en la Penyarroja, a gairebé 800 m. La capital
municipal es troba al peu de la serra de la Creu, a 400 m
entre el barranc de la Font i el barranc del Molinar.
Formava part de la Tinença de l'Alcalatén i del senyoriu
de Les Useres, pertanyent successivament als Urrea, en
la qual època era conegut com Masies d'Urrea, i més
tard als comtes d'Aranda.
L'activitat econòmica està basada en l'agricultura, la qual se centra en el cultiu de la vinya i la
producció de vi en el celler vinícola de Les Useres i cultiu d'ametllers, oliveres, garroferes i
cereals, blat i ordi sobretot. La ramaderia és la força econòmica amb més auge en l'actualitat,
especialment en granges d'aus i porcs.
Però les Useres és conegut sobretot pels Pelegrins de les Useres:
L'últim divendres d'abril de cada any el poble de les Useres rememora una antiga tradició que ens
trasllada de ple a l'Edat Mitjana. Tretze hòmens -el guia i dotze pelegrins-, acompanyats pel
capellà, tres cantors, el representant de l'Ajuntament, els clavaris i dinou muntures -les càrregues-,
acompleixen la vella prometença d'anar fins al santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Són els
Pelegrins de les Useres. Els pelegrins pregaven per aigua, collita i contra la pesta. Tot i que
l'Església es va apropiar d'aquest antic ritu, la celebració és de procedència pagana. Alguns veïns
de Les Useres creuen que es tractava d'una cerimònia de celebració de l'edat adulta, on dotze
joves s'acomiadàven dels progenitors i acompanyàven el Pare -com encara se li diu al guia- cap al
Penyagolosa.
Part del camí dels pelegrins, declarat Monument Natural per la Generalitat, va ser víctima de les
flames al seu pas pel terme de Les Useres.
Incendi de l'estiu del 2007
El 28 d'agost de 2007, unes obres il·legals sobre una torre elèctrica causen un greu incendi que
-ajudat amb un fort vent de ponent i les conseqüents altes temperatures- s'extén ràpidament per
tot el terme afectant fins i tot als termes d'Atzeneta, Costur, Llucena, Figueroles i l'Alcora. Tres
dies de foc van deixar un total de 5.500 hectàries carbonitzades a la comarca de l'Alcalatén.
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CONSELLS PER AL “FUTUR” SENDERISTA
El CEVR vol aprofitar l'organització d'aquestes eixides de senderisme per els nostres voltants per
tal de conscienciar a tots els que s'inicien en esta activitat en la necessitat de tindre cura del
nostre entorn natural, per a que tots puguem gaudir d'ell, tant nosaltres com les futures
generacions.
Al títol d'aquest paràgraf hem posat “futur senderista” per un motiu, hem de considerar com a part
integral de l'experiència de caminar per muntanya i paratges naturals no tan sols el fet de exercitar
les cames, sinó també l'idea de que entre tots tenim que millorar els nostres paratges i racons
preferits, per tant, un veritable senderista no mai farà mal a la natura, la protegirà i si pot, millorarà
el seu entorn.
Deixem als nostres fills allò que els nostres pares ens han permès gaudir.
Sobre la cura de l'entorn
● No deixar residus de cap mena, tant orgànics com inorgànics. Es comú pensar que una
pell de fruita o un pinyol no fan cap mal, encara que tampoc fan cap bé, ja que alguns
animals veuen trencats els seus hàbits al anar acostumant-se a menjar allò que els
caminants poden deixar arrere. No es més bonic un paisatge net tal i com la natura el
preserva que amb pells de fruita i deixalles? Moltes voltes biodegradable pot esdevenir
“bio-desagradable”.
● Dur una borsa per a endur-nos les deixalles a casa o al contenidor de fem més pròxim. Si a
més a més ens volem comprometre a fons amb la tasca de netejar els nostres paratges no
estaria de més endur-nos algunes de les deixalles que alguns “menys nets” han deixat per
terra (no cal netejar tot el que veiem, poc a poc, entre tots aconseguirem que millore el
nostre entorn). És una sensació molt satisfactòria el veure que un paratge es queda més
bonic desprès del nostre pas per ell.
● No fer massa soroll. Si anem tot el camí cridant farem que els animals de la zona
s'amaguen i no els puguem observar. També cal tindre en consideració que amb nosaltres
hi haurà gent que vol gaudir en pau del passeig.
● No recollir flors ni plantes, a part de que poden estar protegides (sobretot si estem a dins
d'un paratge natural) segurament es malmetran quan intentem plantar-les a casa. Si les
deixem al seu lloc altra gent les podrà contemplar.
● Es de sentit comú no fer foc a la muntanya. Es recomana no fumar durant la caminada, si
es necessari es pot fer durant les freqüents aturades per a descansar que es fan, i s'ha
d'anar amb conte alhora d'apagar el cigarret, fer-ho bé i guardar la punta de cigarret amb la
resta de deixalles per dur-les a casa o al contenidor més pròxim.
● No deixar el camí que ens marquen els guies, ja que si eixim d'ell per tal d'agafar dreceres
estarem deixant de fer camí (un camí es manté en bon estat mentre el xafa molta gent), les
dreceres poden convertir-se en torrenteres que a la llarga fan intransitables els camins.
● Si passem per propietat privada cal respectar el descans dels seues propietaris, no xafar
els camps conreats ni molestar els animals domèstics. Siguem amables amb la gent que
ens permet passar per sa casa.
● Si obrim una portera la deixarem tancada en acabar de passar tota la gent.
● No es recomanable beure aigua estancada, de pous o rius si no es estrictament necessari.
● Si utilitzem paper higiènic, mocadors de paper o tovalloles d'un sol us no les tirarem a
terra, les deixarem a la bossa del fem per tal de dur-les a casa o al contenidor més pròxim.
Equip per a una curta caminada
● Calçat còmode, de sola no relliscant i si es possible que ens protegisca els turmells. El més
adient és dur botes de muntanya.
● Roba interior còmoda i de recanvi. Es convenient dur un parell de calcetins de més i uns
altres més còmodes per a posar-nos-els quan finalitze la caminada.
● Pantalons llargs preferentment, ja que la major part de les nostres terres per on tenen lloc
les eixides tenen bosc baix i matolls que ens poden ferir les cames. A més a més ens
protegiran les cames del sol.
● Camiseta (manega llarga o curta segons preferència personal, la manega llarga ens
protegeix els braços del sol), forro polar fi i/o jaqueta o tallavents. Quan comencem la
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caminada cal llevar-nos la roba que ens sobre abans de suar, i posar-nos-la quan parem a
descansar o menjar abans de gelar-nos. Es molt important mantenir la calor del nostre cos,
sobretot si fa fred.
Impermeable, tallavents, capa per a la pluja i/o paraigües.
Gorra per a protegir-nos del sol. També pot ser convenient dur un mocador per al coll.
Si fa fred durem guants i braga.
Ulleres de sol.
Tovallola petita per a l'endreç personal.
Bastons per a caminar. Ens ajudaran en les baixades i ens facilitaran les pujades. Ens
estalviaran de 5 a 7 kg de pes en cada xafada, lo qual durant una caminada de 8 hores
esdevenen unes 275 tones, tot açò s'ho estalvien les nostres cames, genolls i espatlla.
Compte tots els que duen bastons de no colpejar als companys del nostre voltant.
Crema de protecció solar.

●
●
●
●
●
●

●

Menjar per al passeig
● Aigua, de 2 a 3 litres, si fa calor més que menys.
● Barretes energètiques, xocolata, fruits secs. Per als moments de fam que pugem tindre
abans de parar per esmorzar o dinar.
● Entrepans, amanides, fruita, ... al gust de cadascú. Tenim que dur per a menjar allò que
ens agrade molt, sobretot en caminades més llargues, ja que el cansament pot fer que no
tinguem ganes de beure ni de menjar, i tenim que obligar-nos a fer-ho. Per tant, si ens
tenim que obligar a menjar més fàcil serà si duem quelcom que ens agrade molt.
Consideracions finals sobre els nostres consells
Totes aquestes recomanacions que vos donem des de el Centre Excursionista de Vila-real tenen
en compte que les eixides:
Son curtes ( d'un dia de duració).
Son per els nostres voltants i tenen en compte el relleu, clima i demés
condicionants dels nostres voltants (no tindrem neu normalment i no farà molt de
fred).
● Estan preparades i supervisades amb anterioritat.
● Solen començar i finalitzar en poblacions.
●
●

Per tant, no apliqueu aquestes recomanacions a eixides més llargues, amb meteorologia adversa
o per paratges desconeguts; eixides per a les que faria falta material tècnic més especialitzat i
tindre en compte altres factors importants alhora de dissenyar la ruta i necessitats d'equipament.
Al Centre Excursionista de Vila-real estarem encantats d'ajudar-vos a resoldre tots els dubtes que
tingueu sobre aquestos temes.
Moltes gràcies i esperem que gaudiu de la vostra caminada.
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