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DE VALLIBONA A CATÍ PER LA VALLIVANA

Cim del Turmell.

La marxa proposada són 25 quilòmetres travessant la serra del Turmell des de la Vallibona a la
Vallivana, continuant després fins a Catí seguint el traçat del camí de Sant Jaume de Castelló.
Passarem per un dels paratges naturals més ben conservats de les nostres terres, pel cim del Turmell,
excel·lent mirador natural de totes les terres del nord del país, i per la vall de Catí, on vorem el
contrast entre les terres cultivades i les poc modificades per l'home.
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HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 8
vesprada
DISTÀNCIA: 25 km
DESNIVELL: 1000 metres
TEMPS REAL: 7 hores
TEMPS TOTAL: 9 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim de la Vallibona pel carrer de la Font cap a la part baixa del poble, i al trobar-nos el riu el travessem
per una passera per a arribar a la Font Vella, situada en un fresc racó a l'ombra dels xops. Des d'ací hem de
seguir riu avall per una senda que transcorre per la marge dreta balissada en blanc i groc.
La senda discorre a l'ombra del xops una trossada fina a arribar a un cartell on ens indica l'inici de la Ruta
Botànica (que puja per unes escales de pedra a la nostra dreta). A partir d'ací anem separant-nos del riu,
passant primer pels bancals, alguns encara treballats, de vora riu. Després de passar un tros de senda estret,
penjat sobre el Toll de la Cova arribem a un ample replanell ocupat per bancals ermats on ara creixen els pins
i roures. Tota l'ombria de la serra que es troba dalt nostre està ocupada per una esplèndida roureda, que es va
estenent poc a poc pels bancals abandonats que baixen fins el riu.
Baixem un poc per travessar el barranc de la Llosa per a pujar de l'altra banda per una bonica senda
empedrada sota els roures que ens allunya definitivament del riu que ara veiem des de més amunt. Seguim
pel Planàs travessant un bosc jove per a davallar novement travessant el barranc del Codinà amb el llit cobert
per una gran llosa de pedra. Després de travessar-lo continuem per una magnífica senda empedrada,
flanquejada per parets de pedra que delimiten els bancals del mas de Querolet, que queda dalt nostre, ara
ocupats per prats i alguns roures esparsos que fan ombra al caminant.
Passem una portera i poc després deixem a la dreta el camí que va directe al mas, seguint en diagonal a
buscar el barranc de la Roca Alta. Arribats al barranc el remuntem una bona trossada sota l'ombra de
carrasques i roures, estes a les parts assolellades i eixutes, aquellls a les més fresques i humides, amb alguns
exemplars magnífics.
Quasi mig quilòmetre més avant i després de torbar una senda a la dreta que ve del Mas de Querol, deixem el
barranc seguint la senda que remunta per l'esquerra. Un poc més avant descartem un ramal a l'esquerra per a
seguir pujant recte vora barranc, entre un bosc més assolanat on els roures han deixat pas als ginebres com a
companyia de les carrasques.
Arribem a una tanca amb portera, i a una pista que seguirem a la dreta mentre fa la volta a la capçalera d'un
barranquís, girant a ponent i entrant a un pinar entreverat amb carrasques i algun ginebre. Després d'una dura
costera topem amb una potera de fusta que no hem de travessar, desviant-nos a l'esquerra seguint el traçat de
la vella senda que seguíem.
Conforme pugem les carrasques van desapareixent i deixen pas a un pinar de pi negral més pur, amb alguns
grèvols a les zones més fresques, i fins i tot algún teix a les parts més altes. Pujant entre el pinar arribem a
una vella pista que seguim uns metres a l'esquerra on, abans d'abandonar-la per la dreta, podem disfrutar d'un
excel·lent mirador sobre la vall del Cervol si aguaitem a l'esquerra Després de gaudir de les vistes
continuarem la pujada, sempre a llevant d'un estrep que baixa de l'alineació general de la Serra, fins que quasi
assolim el cim.
Després de passar una altra portera, prop d'una barraca de pastor, la senda gira a l'esquerra entre un pinar més
clar i pla (el planet de la Serra) mantenint-se al nord de la carena, fins que trobem un ample tallafocs que
recorre tots els cims de la serra i que hem de seguir en direcció est cap al cim del Turmell que, si el dia no
està emboirat, ja vore m just davant nostre.
Uns centenars de metres a la nostra dreta i sota un cingle es troba la nevera del Turmell, una de les poques
neveres situades a la solana de la serra que bé mereix una visita. Encara es conserva el pou de neu i un dels
arcs que sostenia el sostre. Després de visitar-la retornem uns metres sobre els nostres passos per a seguir
pujant cap al turmell fins que assolim una pista encimentada que seguirem ara a l esquerra per a arribar al
cim.
Des del cim del Turmell si el dia és clar podrem observar una de les millors vistes de les nostres terres,
dominant totes les serres del nord de la província i les veïnes de Terol i Tarragona. Al mateix cim es troba
una caseta de vigilància forestal i el vèrtex geodèsic. Després de descansar i gaudir de la vista cal rependre el
camí en sentit contrari, baixant fins al tallafocs que ara seguirem recte sense desviar-nos per la senda que
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havíem pujat. Arribats a una tanca haurem de girar a la dreta abandonarem el tallafocs seguint una sendera
que passa pel pinar, vora la qual trobarem la coveta del planet de la serra i un poc més avant una portera que
hem de passar. Just després de passar la portera hem de seguir a l esquerra per una sendera poc fressada però
enfitada, que un poc més avant ja és evident i que arriba a l enrunat pouet del Turmell. A partir d ací la senda
enceta una dura baixada entre el pinar fins arribar al començament del barranc del Marfullar, que seguirem
quasi fins a la Vallivana.
Seguint el barranc, poc després de deixar una senda fressada a la dreta (que també puja al Planet de la Serra)
trobem les restes de barraques de carboners, i poc després arribem al final d una pista que hem de seguir. La
pista s endinsa en l estret del Marfullar, i el paisatge canvia: els pins deixen pas a carrasques i les parets
calcàries es troben ocupades per savines, nogueroles, llentiscles i en algun racó més fresc; els marfulls que li
donen nom al barranc.
Passem vora uns menjadors de bous, doncs tota la muntanya de Vallivana propietat de l ajuntament de
Morella s arrenda per a pastures de vaques i bous. La pista continua, als llocs amb més pendent i on segueix
el curs del barranc es troba encimentada, fins que trobem un senderol a la dreta per on seguirem per fer
drecera fins al fons del barranc on tornem a trobar la pista i continuem avall.
Passem una altra menjadora de vaques i el barranc comença a obrir-se i les carrasques deixen pas als
coscollars. Arribem a un pas canadenc que travessem i continuem pujant per una pista a la dreta que arriba a
la carretera general. La travessem i seguim un tros la carretera vella i fem cap a la Vallivana.
Després de visitar l'ermita de la Mare de Déu de la Vallivana, i refrescar-nos a l'hospederia annexa conforme
han fet milers de viatgers des de fa segles, continuarem el nostre camí retornant sobre els nostres passos
seguint la vella carretera general cap a la mar. Anem ara a recórrer part del camí de Sant Jaume de Castelló
però en sentit invers, per tant les fletxes grogues que ens durien a Sant Jaume de Compostel·la les trobarem
en sentit invers.
Seguim un parell de quilòmetres per la vora dreta de la carretera, per una ampla cuneta primer i després per
la vella carretera fins a arribar a un punt on esta es troba tallada per un munt de terra. Serà ací on ens
desviarem a la dreta per trobar un senderol que ens aboca a un caminoi que travessa els matolls i que passa
davant el restaurat mas de Jovaní, per tornar a eixir a una nova carretera després de passar la porta que tanca
l'accés a la finca. Es tracta de la carretera de Catí a la carretera de Morella, i que seguim a la dreta direcció
Catí vora mig quilòmetre, en part per la vora, en part per la vela carretera ara desviada.
A l'altura de l'Hostalet del Roig i després de passar un pontet ens desviem per un camí ample a l'esquerra,
entre bancals d'ametlers i coscollars. El camí s'encamina cap la Rambla d'Antolí i després de travessar-la, en
una revolta tancada a l'esquerra, l'abandonem per a seguir una senda poc evident que segueix el traçat d'un
vell assagador, paral·lel al barranc. Marxem per la vora d'un ribàs fins a tornar a baixar al barranc, just quan
un altre barranquet ens arriba per l'esquerra (sentit de la marxa), ací tornem a pujar per la vora d'una paret, en
un tros tapat d'argelagues, coscoll i alguna carrasca, fins a trobar un vell camí que fent ziga-zagues ens puja a
un entrador entre dos camps treballats. Seguim avant i Arribem a un camí més ample, passem una portera i
seguim recte per un camí poc xafat, passant entre els camps cultivats de la vall de Catí, fins que per fi eixim
del tancat vora una granja. Seguim ara un camí més xafat, sempre recte, trobem un camí que creua, però
seguirem la mateixa direcció per arribar finalment a la carretera que travessem vora el pou de Lavino . Des
d'ací remuntem un poc un empriu i un camí que passa entre camps d'ametlers primer, per a després discórrer
entre boscos de carrasques, a banda i banda, tancats per parets de pedra. El camí esdeve asfaltat i passem per
la vora d'una granja eixint ja del bosc i tornant a circular entre camps de cultiu, fins a arribar a una línia
d'arbres que es correspon amb la carretera de l'Avellà. La seguim a l'esquerra per a entrar al poble de Catí pel
Prigó.
LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
VALLIBONA
Situat en les muntanyes de Benifassà a la vora del riu Sérvol en el sector oriental de la comarca.
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Població musulmana, a tocar amb la població de Morella, conquerida pel rei Jaume I cap al 1232. El seu primer
senyor feudal va ser en Blasco I d'Alagón; li fou concedida carta de poblament en 1271. La seva importància
romandrà marcada pel període d'esplendor de Morella en els segles XIV i XV.
Monuments:
● Església parroquial. Dedicada a l'Assumpció de la Verge, amb un interessant artesanat en la seva volta.
Construïda en el segle XIV.
● Ermita de Sant Domènec. Edifici d'interès arquitectònic.
● Ermita de Santa Àgueda.
● Ajuntament. Edifici d'interès arquitectònic.
● Nucli urbà. Interès arquitectònic.
VALLIVANA
Vallivana té una significació especial per a Morella. Posseix l'extensió boscosa més important de tot el terme, i per
tant és un pulmó molt important. Però el caràcter més destacat és l'emocional. És on es troba la patrona de
Morella: La Mare de Déu de Vallivana.
CATÍ
El municipi de Catí està situat a 661 metres d'altura sobre el nivell del mar, al bell mig d'una vall ampla
anomenada el corredor de Catí, al centre de la zona muntanyosa que uneix els Ports de Morella amb les serres del
Maestrat (serra de Vallivana, tossals de la Nevera i de la Barbuda). Comprèn al nord, un sector de capçalera del riu
de Cervera (Barranc de Salvassòria), travessat per la carretera de Morella a Vinaròs, a l'indret de la Venta del Aire
i de l'Hostal del Mestre; al centre, la capçalera del barranc de la Valltorta (barranc de la Serp i rambla Morellana);
al sud, el vessant esquerre de la rambla de la Belluga, que va a parar a la rambla Carbonera.
El terme està dividit en dos zones: la Font de Catí i la Vall de Cirerers. Del noroest al sud té una extensió d'uns 25
km i d'est a oest uns 15 km en la Font de Catí i uns 7 en la Vall de Cirerers.
Els orígens del poble de Catí es remunten a la dominació musulmana sempre depenent del castell de Morella.
Històricament, per tant, Catí forma part de la comarca dels Ports de Morella, tot i que els mapes actuals l'inclouen
a la comarca de l'Alt Maestrat. La història de Catí durant els segles XIV, XV, XVI i XVII es veu condicionada per
una llarg procés: el de la independència respecte de Morella que no culminaria fins a l'any 1691.
Monuments
El nucli urbà va ser declarat Conjunt Historicoartístic el 7 de març de 1979. El dia 22 d'octubre de l'any 2004, a
més, se li va concedir a tot el patromoni històric de la localitat el BIC (Bé d'Interes cultural)
Entre els principals monuments podem destacar:
● Ermita de la Verge del Pilar. Del segle XVII.
● Ermita de Sant Vicent. Del segle XVII.
● Ermita de Sant Josep. Del segle XVII
● Ermita de Santa Anna. Del segle XV.
● Ermitori de l'Avellà. Del segle XVI.
● Església de l'Assumpció. Del segle XIV.
● Retaule de Jacomart. Del segle XV.
● Casc antic. Del segle XIII.
●
Casa Miralles. Del segle XV.
● Llotja o Casa de la Vila. Del segle XIV.
● Nevera del Mas de la Serra. Del segle XVII.
● Nevera del Tossal. Del segle XVII.
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