Vilafranca a la Pobla pels Montllats

VILAFRANCA A LA POBLA DEL BELLESTAR
PELS MONTLLATS:

El tossal dels Monllats des del Mas de Baix.

Recorrerem 20 km pels camins i senders de la comarca dels Ports, eixint de Vilafranca i seguint
vells assegadors i caletxes, travessant el bosc de la Parreta fins arribar als masos dels Montllats, des
d'on pujarem al Tossal del mateix nom, tercer cim més alt de la província de Castelló. Des d'ací
passant pel Mas de Saura anirem a buscar la Rambla de les Truites per on baixarem a la Pobla de
Sant Miquel o del Bellestar, bell conjunt medieval origen de Vilafranca.
Hi ha la possibilitat d'abandonar poc després de dinar.(15 km)
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HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 21 km
DESNIVELL: 921 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real

Vilafranca a la Pobla pels Montllats

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim de Vilafranca per l'avinguda del Llosar i poc després de passar l'ermita de Santa Bàrbera i
just abans d'arribar a un nou molló1 construit seguint les tècniques antigues agafarem un camí a
l'esquerra on hi ha una creu de pedra agafarem un camí a l'esquerra que baixa a la vega i que, com
quasi tots els camins del poble, discorre entre parets. Al poc el camí s'estreta i es converteix en una
estreta caletxa2 que ens duu al Mas de la Teuleria, on hi ha una font on ens podem proveir-nos
d'aigua per a la marxa. Des del Mas pujarem a buscar un ample assegador que ve de les fonts del
Llosar i l'anirem seguint passant per dalt del mas de la Marina fins eixir a una pista que deixarem
poc després per una estreta senda que ens puja cap al mas de Tejero.
De darrere del mas agafarem un vell camí que s'endinsa voreja el bosc de la Parreta i on trobarem
marques d'un itinerari didàctic. Passarem per un aljub rehabilitat fins arribar a un assegador des d'on
tindrem una magnífica vista del terme de Vilafranca.
Estem a la zona més alta de Palomita, i el camí discòrre per amples assegadors i serrades3 ara
colonitzades pel bosc, però on encara podem observar el treball fet per generacions i generacions de
vilafranquins que han construït un paisatge únic.
Poc a poc girem a migdia i anem deixant pas al paisatge més humanitzat per agafar un carril que
s'endinsa al pinar per on transcorre ara la nostra ruta. Deixarem alguna pista a l'esquerra i agafarem
sempre a la dreta per seguint unes velles roderes de vehicles que s'endinsen al bosc mixt de pins i
carrasques, amb alguns roures dispersos, fins que desapareix i esdevé un senderol mig esborrat que
ens durà a una ampla pista que seguirem uns metres a l'esquerra per a abandonar-la agafant un vell
camí a l'esquerra que delimita el límit del bosc,fins que gira davalla al pla dels montllats.
Els montllats formen una ampla i llarga foia als peus del tossal del mateix nom on hi ha alguns
masos escampats i el mas dels Montllats pròpiament dit, agrupació de menys d'una dotzena de
cases. Es tracta d'una vega molt fèrtil on encara es treballen bona part de les terres i la resta es
destinen a pastura. Ens trobem segurament en la part més alta del terme de Vilafranca i de tota la
comarca dels Ports, per damunt dels 1300 metres d'alçària.
Seguint l'assegador que dúiem travessem les terres de pastura passant prop del mas de Baix fins
arribar al camí asfaltat dels Montllats, que travessem pujant recte fins a la carretera de Mosquerola,
on, just dalt d'ella, es troba la font del Regatxal.
Després de refrescar-nos a la font seguim unsender que s'enfila per sobre de la font, entrant en un
espès bosc. Anirem girant a la nostra esquerra fins arribar a una paret de pedra baixa que marca la
ratlla d'Aragó (i el límit del bosc) i que una vegada travessada haurem de resseguir cap amunt fins al
cim del Tossal. A la nostra dreta podem vore, sota un cingle un espés pinar, mentre que nosaltres
caminem per un ample llom amb pins solitaris i bosquets ací i allí que haurem d'anar evitant
mantenint-nos el més a prop del cingle possible.
Arribem per fi al cim del Tossal des d'on si el dia és prou clar se'ns ofereix una magnífica
panoràmica de tots els pobles dels voltants.

1 El que a Vila-real s'anomena Molló, a Vilafranca es diu caseta de pedra i en altres llocs: barraca, cabana, etc.
2 Camí estret, delimitat per parets que dona accés des dels assegadors i camins principals a finques o masos.
3 Serrada: espai de terreny destinat a pastura, tancat amb paret de pedra i amb vegetació escassa.
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La baixada la fem seguint també aprop
del cingle i buscant el pas amb menys
dificultats fins arribar a una pista que
seguirem a la dreta cap al mas de Saura.
Al mas de Saura trobarem una molt
bona font on reposar aigua i un pedrís
per descansar abans de continuar la
marxa per la pista que mou per darrere
del mas.
Després de pujar a una ampla lloma i al
passar una portera agafarem unes velles
traces de pista que baixen per la nostra
esquerra, baixant per un pinar a buscar
una vella pista que ens durà a un collet
dalt la torre nova, i des d'on agafarem un vell camí que baixa cap a la rambla de les Truites, primer
per pista que circula entre prats, després per una senda que baixa per un bosc que es va fent més
espés per moments fins que arribem a la rambla de les truites, que marca el límit amb l'Aragó.
Només ens queda resseguir la pista que voreja la rambla cap avall. Si tenim sort i ha plogut la remor
de l'aigua clara que corre per la rambla ens acompanyarà, sinó haurem d'esperar a l'arribada del
barranc de la Tosquella per trobar aigua a la rambla. Un poc més avall trobarem a l'esquerra una
antiga fàbrica tèxtil rehabilitada, i quan ja estem quasi a vistes de la Pobleta trobarem una gravera
que embruta el fantàstic paisatge que hem trobat fins ara.
Ja només ens quedarà entrar a la Pobleta pel vell pont medieval restaurat recentment, i que ens
transportarà a un altre temps, així podrem passejar pels voltants de la Pobleta donant per acabada la
marxa.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
VILAFRANCA
El primitiu emplaçament de Vilafranca fou la Pobleta de Sant Miquel, però cap a finals del s. XIII es va
canviar el seu emplaçament i el seu nom. Amb el seu canvi de nom es volien expressar dues coses: "vila", és
a dir, que no era una aldea depenent de Morella ni de cap altre castell; i "franca" o lliure, és a dir, que depenia
directament del rei.
Després de pertànyer a la casa d'Alagó, a la d'Anglesola després i després tornar a la d'Alagó, es va
incorporar als «Térmens Generals del Castell de Morella» el 14 de maig de 1303 El 27 de desembre de ,1333
els vilafranquins es rebel·laren contra les decisions dels jurats morellans, iniciant-se amb aquest acte la seua
lluita per la independència de Morella, que duraria quasi quatre segles.
També hi va haver una sèrie de disputes amb Mosquerola perdent el castell del Mallo i la pedania de la
Estrella, entre 1335 i 1340.
Llocs d'interés:
 Portal de Sant Roc. Conegut com "el portalet", pertany al s. XIV, i és l'única resta de les muralles
de la vila.
 Antic Hospital. Ubicat davant del Portalet. Actualment és seu de diverses associacions, com ara la
comissió de festes.
 Cases Senyorials. Al casc antic. Destaquen la casa dels Penyarroja, les cases modernistes (com la
casa de Julio Monfort o la casa del farmacèutic Enric Segura) i la antiga seu de la Confraria Major,
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de portalada barroca.
Casa i clínica del Dr. Manuel Palomo. Coneguda popularment com El Moderno, és un edifici
modernista que data de 1926. Es troba a la plaça Blai d'Alagó.
 Ajuntament. Edifici gòtic de finals del s. XIV o principis del XV Actualment usat com a sala de
plens, però no conté les oficines municipals. A la sala de plens es troba el retaule de Valentí
Montoliu pintat el 1455 i que ha sigut qualificada per alguns crítics com la millor pintura del segle
XV valencià. A més, l'anomenada "sala gòtica" s'utilitza actualment com a sala d'exposicions.
 Llotja. Antigament dedicada al comerç local, es conserven els arcs ogivals. Actualment acull la
guarderia municipal.
MUSEU DE LA PEDRA EN SEC
A l'any 2007 es va crear a Vilafranca el museu de la pedra en sec que ens ensenya la manera de construir amb
esta antiga tècnica, així com ens explica els diferents tipus de construccions que s'hi fan. No és un museu a
l'ús sinó que conta amb la part d'exposicions al museu pròpiament dit i una sèrie de recorreguts pel terme a
les zones més representatives i millors conservades d'aquest tipus de construccions.
LA PALOMITA
El bosc de la Palomita és un paratge natural municipal del terme de Vilafranca. Es tracta d'una massa forestal
de Pinar pertanyent al comú de Vilafranca.
Podem trobar una vegetació formada per pi roig, pi negre, roures i alguna carrasca dispersa, amb tot un seguit
de plantes que l'acompanyen algunes d'elles, sobretot a les zones més fresques, més pròpies d'altres latituds
com el grèvol, el teix, els til·lers, etc.
ELS MONTLLATS
Els Montllats és una partida i un mas del terme de Vilafranca, just a l'oest del terme, a la part més alta fent
ratlla amb l'Aragó. Dominant la foia dels Montllats on es troba el mas del mateix nom i unes excel·lents
terres de pastura es troba el Tossal dels Montllats, que amb els seus 1656 metres d'alçada és el cim de la
comarca dels Ports, i el tercer cim més alt de les terres castellonenques després del pic de Penyagolosa i el
Cabezo de la Cruz.


LA POBLA DE SANT MIQUEL
El seu fundador va ser en Blasco d'Alagó que la va
denominar Rivus Truitarum o Riu de les Truites (a la zona
que actualment es coneix com a "Pobla de Sant Miquel". i
fou l'origen del poble de Vilafranca, traslladat més tard a
l'emplaçament actual. El pont gòtic que creua el Riu de les
Truites va ser el que el rei Jaume I segons el seu Llibre
dels Feyts, va utilitzar per entrar per primera vegada a
terres castellonenques i, per tant, valencianes. Destaquen,
a més del pont, recentment reconegut amb el premi
europa nostra per la seua magnífica restauració, l'església
de Sant Miquel del s. XIII.
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