de la Pobla a Sant Joan de Moró

DE LA POBLA TORNESA A SANT JOAN DE MORÓ

Cim del Mollet..

Recorrerem de cap a cap la serra de Borriol, altrament dita de Moró o de Vilafamés. Des de la Pobla
Tornesa vorejant el Tossal de la Vila enfilarem la Rambleta per a pujar al mas Més Alt fins arribar a
la Penya del Corn, màxima altura de la serra; des d'on baixarem cap al mas de Paneret per enfilar la
pujada al Tossal del Mollet, baixant pel mas de Moró cap a Sant Joan de Moró.
Altura máxima: 705.28 mts  Altura mínima: 165.51 mts  Desnivel acumulado: 193.82 mts
22.20 km

HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 22 km
DESNIVELL: 800 metres
TEMPS REAL: 7 hores
TEMPS TOTAL: 9 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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de la Pobla a Sant Joan de Moró

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Des de la vella cruïlla de carreteres on es troba la Pobla, enfilem carrer amunt passant pel pavelló multiusos
per a, eixint del poble, pujar a la nova ermita de Sant Joan, des d'on podem observar una bonica vista del
Tossal de la Cova i de la Pobla, enclavada entre este tossal i el de la Vila.
Des d'ací encetem la llarga pujada al Tossal de la Vila per la seua vessant oriental. Anem entre bosquets de
pins crescuts sobre antics bancals de conreu que poc a poc es van fent amos dels tossals.
Arribem finalment i després d'un tros més dur a un collet on hem de girar a l'esquerra, deixant a la dreta la
senda que puja al capoll del tossal de la Vila. El paisatge canvia i entrem ara en una zona dominada per
gresos rojos que destaquen entre el terreny calar dominant. Resseguim una ampla carena que divideix les
aigües del barranc de la Rambleta, tributari de la Rambla de la Viuda, i la capçalera del riu sec de Borriol.
El paisatge es troba dominat per un jove pinar de pi rodeno de llargues agulles i grosses pinyes, amb un
sotabosc cobert de brucs.
Poc a poc girem cap al nord i comencem a baixar un poc fins que trobem una senda més ampla que puja per
un barranquet vora el pou de la figuera. No l'hem de seguir, hem d'agafar a l'esquerra per a, en poques
gambades, baixar a una ampla pista que corre paral·lela a la Rambleta, i que seguirem a la dreta remuntant el
barranc. Seguim pel fons del barranc fins que trobem una pista que mou a la dreta i puja cap al Mas Més Alt,
que agafem, i comencem a fer les primeres llaçades d'una llarga pujada que ens durà al cim de la serra.
Passem primer vora els bancals treballats del mas i, just quan s'acaben, agafem una senda a l'esquerra que
s'encamina al mas on no entrarem, sinó que continuarem pujant entre el pinar incipient i matollar que domina
la major part de la serra. Una trossada més amunt tornem a trobar el camí que seguíem (només hem agafat
una travessa) i continuem pujant per un ample i pedregós camí, passant per la vora d'un altre maset, fins
arribar a un collet per on discorre una pista que puja des de Vilafamés; l'hem d'agafar cap a l'esquerra,
remuntant els darrers metres que ens separen de l'allargassat cim de la Penya.
Al cim de la Penya, coronat d'Antenes de comunicacions no pujarem (un cartell i una cadena ens convida a
no fer-ho) i agafarem un camí planer que passa per sota, vora el Mas nou de la Penya envoltat de bancals
d'ametlers.
Una vegada passats els bancals comencem a baixar cap al pou de Mollet que es troba al fons d'una clotada per
una ampla pista que voreja alguns bancals encara treballats, fins que trobem un encreuament on hem de
seguir a l'esquerra (a la dreta aniríem a Vilafamés per les roques de Mallassén) un centenar de metres i
desviar-nos per un senderol que baixa vora uns bancals abandonats.
Arribem a una nova pista, menys transitada on trobem les marques roges i blanques del GR-33 que travessa la
serra. Hem de seguir a l'esquerra, passant per la vora del Mas de Paneret, per a eixir al camí de la Serra.
Abandonem ací el GR que es dirigeix al pou de Mollet (a pocs minuts d'ací), per seguir el camí asfaltat de la
Serra. Uns metres més enllà arribem a un encreuament on el camí asfaltat gira a l'esquerra per a baixar cap a
la nova ermita de Sant Vicent de Moró, i el camí que seguíem fa tota la volta al tossal de Mollet fins a
l'ermita de Sant Miquel de Vilafamés. El nostre itinerari no segueix ni l'un ni l'altre camí. Just on hi ha un
cartell indicador del SL que fa la volta al Tossal de Mollet, i que ara seguirem per pujar-hi al cim.
Uns metres més endavant, trobem unes quantes taules i bancs per tant de parar a fer un mos, sota l'ombra dels
pins, que pronte deixen pas a les carrasques que cobreixen les parts més pendents i el cim del tossal. Anem
pujant fent la volta al tossal, disfrutant de les magnífiques vistes, així com de la peculiar vegetació del tossal,
fins a coronar-lo. Des d'ací parteix un sender enfitat que travessa tot l'ample cim fins arribar als cingles de
l'extrem nord, punt més alt del tossal, i que ens permet vore les restes de l'antic poblat del Mollet.
Iniciem ara la baixada, primer de forma suau fins a un ample collet, i des d'ací de forma més pronunciada,
per la vora d'un barranquís, fins arribar a un rellom on arriba una pista que puja des de l'ermita de Sant
Miquel. Ens trobem ara al coll de les Saleres i hi ha ací un altre panell indicador i unes taules, i seguim la

de la Pobla a Sant Joan de Moró

pista uns metres, desviant-nos a l'esquerra per a davallar al barranc del Molí Roig, per una vella pista que es
converteix en senda en acabar-se els bancals deixats ermar. Baixem una forta pendent, per una vessant
coberta de pins, fins arribar al fons del barranc on retrobem el camí asfaltat, seguint-lo a l'esquerra, pujant
per la vertent oposada quasi un quilòmetre fins a trobar un encreuament amb un pal indicador amb els
senyals grocs de PR. Cal agafar ara un camí de terra a la dreta que planeja. Si seguirem recte uns centenars
de metres arribaríem a la nova ermita de Sant Vicent, construïda al capdamunt de la font del Ros.
Passem per uns camps abandonats, envaïts ja per la malea, i anem resseguint l'ombria de la Serra del Portell,
coberta per un espès pinar amb algunes clarianes ací i allà que corresponen als vells bancals de secà. Des
d'ací podem observar el mos que les mines d'argila han fet al Mollet, menjant-se-li bona part dels seus
contraforts de ponent. Deixem un parell de senderes que pugen cap al cormo de la serra fins trobar-ne una
que baixa a la dreta uns metres a la Font del Buitre. Continuem per la pista que veníem fins que acaba en un
replanell, a l'ombra del Tossal Blanc. Descartem la senda que mou recte i agafem un camí ample i bo, i amb
restes de l'antic empedrat que baixa per la dreta travessant clapes de pinar gran i altres zones cobertes per
pins joves i matolls, fent voltes fins arribar al peu de la Serra on trobem els antics casalicis del Mas de Moró,
que li va donar nom al poble de Sant Joan de Moró.
Girem a l'esquerra agafant una senda que passa per sota del mas i que uns metres més avant acaba en un camí
asfaltat. Hem deixat enrere i dalt dels tossals els pins i matolls per a trobar-nos en un paisatge totalment
humanitzat, amb bancals d'ametlers, oliveres i garroferes encara ben treballats que ens acompanyaran la resta
del camí fins al poble de Moró que ja és ben aprop.
Deixem l'asfalt per agafar un camí a l'esquerra més directe. El camí fa un poc de volta per a baixar i travessar
el tall excavat pel barranc de Forés a les faldes baixes de les muntanyes, i poc després retrobem l'asfalt ja
vora unes granges que es troben vora el camí. Un poc més avant anem a parar al camí de servei de la nova
carretera que fa la volta a Sant Joan, que passem per un pas inferior per arribar, en poc menys d'un
quilòmetre, arribem al poble passant pels camps esportius.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
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.

TOSSAL DEL MOLLET
El tossal del Mollet està situat al terme de Sant Joan de Moró. Antigament era terme de Vilafamés, però
actualment sols té la part més baixa de la vessant nord. l altitud màxima sobre el nivell és de 704m. En ell podem
distingir tres zones clarament diferenciades que són: El cara sol o solana L ombria i una zona de transició situada
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entre ambdues. El Mollet està format per dos tossals units per un collet. Les vessants orientades al SE i NW
(especialment aquesta) són força empinades. El cim és quasi bé pla, d uns 700 m de llarg per uns 250 d ample.
Aquesta particular orientació de la muntanya és la que ens donarà les especials condicions ambientals,
Aquest tossal va ser esmentat ja per Cavanilles:
Es tal la multitud de arbustos que apénas dexan paso para subir a la cumbre de los montes, especialment al
llamado tosal del Mollét. No solamente incomodan aquí los arbustos y matas, sino la desigualdad y puntas de las
piedras, el desmoronamiento de los bancos, y la multitud de cantos que se hallan á punto de caer [...] En la
cumbre de este monte se conservan vestigios de población antigua. Hay parte de un aljibe, y varias paredes de
piedra sin mortero, que pudieron formar cortas habitaciones alineadas é interrumpidas por sillares.
Al cim del Mollet es troben restes d un antic poblat. La gent del poble deia que era el poblat dels moros i que n hi
havia un tresor amagat. Estudis més recents indiquen que es tracta d'un poblat del S. VII al IX, i que seria l'origen
de l'actual topònim Moró.
La vegetació al tossal del Mollet és important per dos raons fonamentals. Primer, perquè és un representant del
bosc mediterrani típic. A més el Mollet presenta una gran diversitat d espècies, Segon, per la presència
d espècies vegetals poc freqüent, quasi bé rares, es troben diversos endemismes. El tossal del Mollet és un cas
bastant singular en quan a la conservació, ja que la majoria de muntanyes durant els segles XVIII i XIX foren
abancalades, per la pressió demogràfica.
L extracció d argiles per a la indústria ceràmica representa el perill més greu per al Mollet, ja que comporta la
destrucció total d un ecosistema, vegetació, fauna i allò mes important del sòl.
Avui en dia la Generalitat ha declarat el Mollet Paratge Natural municipal l'ermita de Sant Miquel i el pinar que
l'envolta (44 ha) dins del terme de Vilafamés, i el cim del Mollet (114 ha) dins del terme de Moró.

SANT JOAN DE MORÓ
El municipi que està situat en una zona estratègica de passada cap a l'interior de la província de Castelló. Les
terres planes més pròximes a la rambla formen el que es denomina Pla de Moró, situant-se en ell, el propi poble i
els caserius que ho conformen, Correntilla, Mas de Flors, Pla de Lluch, Mas d´Armeles, Mas del Pi, Masianos i
Mas de Boeta.
Respecte al relleu, principal agent que defineix el paisatge, la zona nord del terme municipal es caracteritza per un
relleu de petites llomes i valls amb una xarxa de barrancs encaixada, la zona sud i aquest presenta les majors
elevacions del terme, amb la Serra de Portell i el Tossal del Mollet com a elements representatius. El centre i oest
del terme es caracteritza pel relleu suau i ondat sobre materials més recents, on apareix la llera de la Rambla de la
Vídua i l'embassament de Benadresa.
La història d'aquesta localitat ha estat unida al veí poble de Vilafamés el primer indici del municipi cal buscar-lo
més concretament en l'anomenat "Castell de Moró" de l'existència del qual ja es tenen notícies en l'any 1100 i que
es trobava enclavat al Tossal del Mollet.
Sant Joan de Moró però va nàixer a partir del Mas de Moró i es va mantenir i va evolucionar de forma similar a la
resta dels seus veïns, amb una base rural i agrícola, fins que en la dècada dels 70 del passat segle es va unir a la
forta estirada industrial i econòmic de L'Alcora amb el seu emergent sector tauleller, produint un canvi estructural
en el poble, passant a ser un nucli ceràmic d'importància i amb gran futur donada la seva proximitat a la capital de
la província.
De Vilafamés ha depès fins a 1990, any en el qual es va aconseguir la segregació definitiva.
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