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Boires al cim del Pinar.

Recorrerem 20 km per un dels racons més poc xafats d'Espadà. Des de Matet seguirem el PRV-63
fins a Pavías passant pel Pilón de la Cueva Santa. De Pavías, per la Balsa del Lobo encetarem la
pujada al Alto del Pinar, i finalement baixarem a Torralba.
Altura máxima: 1105.51 mts  Altura mínima: 574.55 mts  Desnivel acumulado: 607.62 mts
16.66 km

HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 17 km
DESNIVELL: 800 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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de Matet a Torralba per Pavías i el Pinar

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim de Matet per l'est del poble agafant el camí asfaltat de Villamalur; uns centenars de metres més avant el
deixem per agafar un camí de terra a l'esquerra que passa per una casa i una gran bassa de reg. Anem seguint tota
l'estona el PRV63.5 que en aquest tram va des de Matet a Pavías.
El camí travessa el barranc per una passera formigonada i comença a pujar entre bancals d'oliveres fent revoltes
per a salvar el pendent.
Al cap de dalt dels darrers bancals abandonem la pista per continuar per una senda que puja per l'esquerra en
diagonal, pel mig d'una vegetació de matollar, que poc a poc esdevé pinar. Els pins jòvens van creixent i guanyantli terreny a les argelagues, el romer i el coscoll que dominen els tossals.
Tornem a eixir a uns bancals treballats on travessem una pista, i continuem pujant entre bancals, deixem ací la
terra blanca argilosa i el terreny calar que havíem xafat fins ara i ens endinsem en un terreny roig de rodeno, el
més característic de la serra d'Espadà. Passem entre carrasques i tornem a eixir a una pista roja que seguim a la
dreta fins a un coll que no arribem a transpondre. Tot este darrer tros es troba més a l'ombria on creixen grans
carrasques acompanyades d'altres de més menudes que van conformant un espès carrascal.
A l'arribar al coll deixem una pista a l'esquerra que baixa i continuem per una altra a la dreta que puja
lleugerament, el terreny torna a ser calar i les carrasques deixen pas als pins. Uns minuts més tard deixem la pista
principal que ens duria a la cova la Moma i agafem una senda que puja per l'esquerra.
En un parell de llaçades la senda arriba al cim i continua per una pista que passa pel més alt, tota voltada de pins.
Abandonem en este punt el PR que baixa directament a Pavías per a dirigir-nos recte seguint la divisòria d'aigües,
al pilón de la Cueva Santa.
Deixem un parell de pistes a la dreta i arribem al Pilón, on hi ha una capelleta de la Mare de Déu de la Cova Santa
i un refugi, a més d'una excel·lent vista de tota la vall del Palància. Continuem recte uns minuts més i deixem la
pista principal que baixa per l'esquerra cap a Gaibiel, seguint recte pel pinar per a pujar a la Peña la Huesa, uns
metres més amunt d'on finalitza la pista.
La Peña la Huesa és un mirador perfecte per a la part més occidental de la Serra d'Espadà; des d'ella podem vore
des del cim del Pinar, per on passarem més endavant; fins l'Alto de las Palomas.
Després d'observar les vistes, retornem a un collet que havíem passat abans i agafem una senda que baixa a
l'esquerra. (a la dreta aniríem als Covarchos, i retornaríem a Pavías)
Baixem pel pinar fins que la senda es converteix en una pista vella feta per a treure fusta que desemboca en una
altra més ampla que hem de seguir a la dreta. Continem ara sempre amb el poble davant nostre, a l'altra banda del
barranc, fins que arribem a la carretera vora el frontó, a un centenar de metres de les primeres cases del poble.
Girem a l'esquerra entrant així a Pavías.
Eixim del poble per les eres de la part alta, per una pista que s'enfila dret cap al nord i que porta a una sèrie de
bancals encara treballats. Quan arribem als més amunters la pista s'acaba i per la dreta continua una senda que va
per la vora del bancal.
Després d uns minuts de pujada arribem a la Balsa del Lobo, on hi ha una bassa i un aljub ben conservat per la
gent de Pavías. Hem de seguir la pista a la dreta. Recte baixa una pista cap al barranco del Brezal i Torralba.
Podrem vore des d ací els estralls causats per l incendi del 94, doncs la part que acabem de passar se n va escapar
i es veu clarament la diferència entre el pinar del darrere, i el matollar amb un bosc en recuperació que tenim
endavant. Pot ser si no es torna a cremar en vint o trenta anys més tornarem a tindre un pinar semblant.
Deixant la Balsa del Lobo passem per una pista que discorre per un alt pla entre pins i bancals abandonats per a
eixir quasi un quilòmetre després a la carretera de Pavías.
A l arribar a la carretera hem de seguir a l esquerra durant mig quilòmetre. Al costat d una paleta que ens indica el
començament del terme de Torralba deixem la carretera i agafem una pista ampla que puja per la dreta.
Després de vint minuts de pujada disfrutant de la vista (si fa el dia clar) sobre bona part de les muntanyes de l Alt
Millars i l Alcalatén, i d un dels paisatges més alpins de la Serra, amb retalls de pinar, arribem a un senda que puja
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per la dreta on hi ha situada estratègicament una fita.
Als pocs metres d abandonar la pista passem per la balsa del pinar i la senda gira a l esquerra resseguint el llom de
la muntanya fins que arribem a un punt on, entre dos fites, hi ha una senda a la dreta per a pujar al cim del pinar.
Des del cim del Pinar, vèrtex geodèsic de segon ordre, també anomenat per alguns a Torralba la Santa doncs hi
havia antigament una ermita de Santa Bàrbera ens ofereix la millor panoràmica de tota la Serra d Espadà, des del
Puntal de Nules fins al Santa Bárbara de Pina. Es aconsellable dur un mapa i una brúixola per a poder identificar
tots els pics que es veuen des d este magnífic mirador.
Només ens queda retornar a la senda que duiem i continuar, ara de baixada, cap a Torralba. Tot baixant podem
vore grévols (de fet és el lloc de la serra on més en trobarem) que han rebrotat després de l incendi.
La senda baixa amb forta pendent, hem de descartar un sender que mou a la dreta cap al Tajar, i seguir sempre de
baixada fins arribar a una pista que seguirem a la dreta cent metres per trobar la continuació de la senda a
l esquerra.
Entre un bosquet de pi blanc arribarem a Torralba per unes pallisses enllaçant amb el GR pel camí que ve de
Villamalur.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
MATET
La localitat es troba en la vessant d'un pujol rocós coneguda com el Pilón en les estribacions nordoccidentals de la
Serra d'Espadà. A causa de la seva situació geogràfica, el seu terme és abrupte presentant altures destacades com
el Morterico (862 m), el Rector (855 m) o el Carro (835 m). El clima és temperat, encara que una mica fresc a
l'hivern, i sec. Sent el terreny muntanyenc i fraccionat en la seva major part, també comprèn algunes zones de
plana.
D'origen musulmà, formava part de la Vall d'Almonesir, entre els anys 1233 i 1238 fou conquerida pels cristians,
que mantingueren la població àrab, i atorgada, en 1245, al bisbe de Barcelona, Berenguer Palau; posteriorment fou
confiscat pel rei, en 1260 la vall va ser donada a Pere Martí de Luna; el 1280 passa a Pere Cornell; més tard es va
fragmentar dit terme i va formar un senyoriu juntament amb Gaibiel, pertanyent al duc de Sessa, i per compra a
Pere d'Urrea, comte d'Aranda; el 18 d'abril de 1582 el senyor vigent Joan Ximénez d'Urrea i la seua dona, Joana
d'Enríquez donaren carta pobla; a les primeries del XVII estigué immers en les revoltes morisques de la serra
d'Espadà.
Monuments:
 Ermita de Santa Bàrbara.
 Església de Sant Joan Baptista. Del segle XVIII i estil Renaixentista.
 El Pilón. Del segle XI: Aquesta torre defensiva d'origen musulmà es troba situada en el cim del pujol
rocós on està situada la població. Aquesta esvelta torre de cos cilíndric amb construcció de maçoneria
disposa d'un accés principal elevat. Ha estat parcialment restaurada encara que la rematada superior ha
desaparegut. Va ser declarada Bé d'Interès Cultural l'any 1985.

PAVÍAS
El seu terme municipal es troba situat íntegrament dintre del parc natural de la Serra d'Espadà pel que presenta un
relleu molt accidentat. Es troba solcat pel barranc de Pavies i la rambla del Perrudo. En ell destaquen altures com
els pics de Peñalba (881 m) o Huesa (872 m)
Les primeres referències de la localitat es troben al segle XI i la vinculen al Castell d'Almonesir que dominava els
actuals termes d'Algimia d'Almonacid, Matet, Pavías i la Vall d'Almonacid, encara que no es conserva cap resta
d'esta època.
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La zona fou reconquerida per Jaume I el 1238 qui la va donar al Bisbe de Barcelona, i després de diverses
herències va passar a mans del fill bord de Pere III Jaume Pérez, duc de Sogorb. Posteriorment fou recaient en
diverses mans: ducs de Cardona (1562), Dionís de Reus (1581) i Joana Enríquez, comtessa d'Aranda (1581);
durant els segles XVIII i XIX, la seua població va créixer lentament, passant de 337 habitants el 1787 a 508 el
1900 (el seu màxim de població). A partir d'esta data, inicia un fort corrent migratori que no ha cessat des
d'aleshores.
Museu Etnològic: Es troba situat en els antics calabossos, en el soterrani de l'edifici de l'Ajuntament. El 1982 obrí
al públic que pot gaudir de peces molt interessants, restes de l'Edat del Bronze, íbers i àrabs. Utensilis molt
comuns temps enrere com ferramentes del camp i d'ús quotidià en les cases com olles, llibrells, planxes, gerros etc.

TORRALBA
El relleu és molt muntanyenc i ho configuren els forts pendents septentrionals de la Serra d'Espadà, que baixen
cap a la vall del Millars. Les altures es mantenen per sobre dels 700 metres i solen arribar a en diverses ocasions
els 1000 metres.
Encara que investigacions recents han cregut veure vestigis romans, el primer document que al·ludeix a l'antiga
població de Torralba, "Vialeba", està signat pel rei musulmà Zayd Abu Zayd, i en el mateix es compromet a cedir
els seus territoris a Jaume I i a convertir-se al cristianisme. Per altra banda, en la catedral de València es conserva
el testament del fill de Abu Zayd, Ferran, convertit ja, en el qual llega als seus hereus el castell de Vialeba i
Torralba.
Però a pesar de la cristianització dels seus senyors, Torralba segueix conservant la seva població morisca fins a la
seva expulsió en 1609, dos anys després el municipi que ja pertanyia a la Baronia d'Aiòder és repoblat per
cristians.
Per a uns altres la seva fundació correspon al segle XVI, quan pertanyia a la baronia de Milà d'Aragó
Monuments i llocs d'interés:
 Església dels Salvador: del segle XVII, és d'una nau amb capelles laterals i dividida en tres trams, sense
creuer. Presenta decoració a força d'escaiola amb motius vegetals, pròpia del segle XVIII. Posseïx una
creu processional amb punxó valencià.
 Ermita de Santa Bàrbara: d'una sola planta i atri amb arquejades. Es creu que va ser construïda sobre una
antiga mesquita àrab.
 Castell de Vialeva: La funció estratègica del mateix seria el control dels camins, dels passos cap a
Villamalur la vall del Millars. És d'origen àrab i probablement va ser construït entre els segles X i XII.
S'alça en un promontori gairebé cilíndric, en el centre de la vall que uneix les localitats d'Aiòder i
Torralba.
 Microreserva del Bosque del Tajar. Important i interessant bosc comunal en el qual s'elaborava carbó en
l'antiguitat. Declarada Microreserva de flora per la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat
Valenciana
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