
Sistema Ibèric: Ascensió al Penyagolosa (1.814 metres) 
 
Dates: 9 i 10 de febrer de 2013  
 

Participants (4): Susana Álvarez, Marcel Fortuny, Pili Inostroza i Toni Coll 
 
El dissabte a dos quarts de set del matí sortim de casa i anem plegats amb el 
vehicle de Susana i Marcel . Prenem la autopista A-7 direcció Castelló i abans 
de Torreblanca ens desviem cap a l’interior cercant el Maestrat, passem pels 
pobles de Benlloc, La Pelejaneta i Atzeneta. A dos quarts de deu del matí 
arribem a Vistabella del Maestrat, que és la població més enlairada del País 
Valencià, queda emplaçada a 1.246m. en una carena al centre del gran arc 
traçat pel riu Montlleó. 
 
Primerament anem a deixar l’equipatge a la casa rural de muntanya on hi farem 
estada, anomenada “A un pas del cel”. En Xavier, el propietari de la casa, molt 
amablement ens dona unes precises indicacions dels senders i camins per 
anar a Sant Joan de Penyagolosa i també les millors rutes per assolir el cim 
d’aquesta gran muntanya. 
 

 
Ermitori de sant Joan de Penyagolosa 

 
El Penyagolosa 

 
La nostre intenció era la de anar a peu des del poble de Vistabella del Maestrat, 
fins al cim, passant per l’Ermitori de Sant Joan i retornant al poble per un altre 
camí alternatiu. Però, malauradament, ens adonem que això comportaria una 
marxa molt llarga i s’hauria d’emprendre a primera hora del matí, per a no 
acabar a les palpentes. Per això decidim dividir l’excursió en dues jornades, el 
dissabte pujarem i baixarem del cim per camins diferents des de Sant Joan. I el 
diumenge anirem a peu des de Vistabella a Sant Joan, també per camins 
diferents d’anada i tornada. 
 
Ens atansem doncs amb el vehicle fins a Sant Joan i a dos quarts d’onze 
iniciem la ascensió. El Peiró de Sant Joan ens mostra el punt de sortida del 
sender de petit recorregut PRV-79, el seguim i anem pujant, entre bosc, pel 
llom del Barranc de la Teixera. Mitja hora més tard continuem per la Lloma del 
Conill i passem pel Barranc del Forn fins assolir els Plans de la Banyadera i del 
Corralico, punt on abandonem el sender PR i continuem per la fresada i 
zigzaguejant drecera que s’enfila al cim. 



 

 
Cim del Penyagolosa 

 
Barranc de la Pegunta 

 
A tres quarts d’una del migdia arribem al cim principal NE., la temperatura real 
d’uns dos o tres graus sota zero, la percebem com molt més freda a causa de 
la forta ventada, propera als 80 km./h., i la nostra progressió la fem a espentes i 
rodolons. En un pis pas, també ens atansem al cim SO per a fer les fotos de 
record, però aviat retornem per emprendre el descens i cercar un bon recer per 
dinar quelcom. A partir del pla de la Banyadera baixem pel Barranc de la 
Pegunta fins a Sant Joan. Aquest insòlit barranc té una superfície de només 
unes onze hectàrees, hi brollen dues fonts i el recorre un rierol discontinu. La 
seva singularitat es la gran biodiversitat d’espècies botàniques que serva: pi 
blanc, pinastre, carrasques, teixos, aurons, blades, roure valencià, reboll, til·ler, 
arç blanc, matoll, savines, ginebró, grèvol, heures, pomeres silvestres, cirer 
bord, roser caní, gavarreres, violes d’hivern, vesc, etc. A finals de 1998, la 
Generalitat Valenciana el va declarà microrreserva de flora. El nom de Pegunta, 
ve de la pega o substància extraordinàriament viscosa, residu de la destil·lació 
de les resines de diversos arbres, que antigament mitjançant petits forns l’home 
obtenia en aquest indret. 
 

 
Coll de la Creveta 

 
Bosc de Mançanars 

 
El diumenge, tal com ho havíem planejat, sortim de Vistabella a quarts de deu 
del matí, anem pel camí del cementiri, ermita de Sant  Antoni i coll de la 
Creveta on deixem el nou traçat del GR-7 i continuem pel vell, que encara que 
discorre per alguna finca particular i algun tancat, ens sembla més interessant. 



Passem a frec de la masia del Collet i seguim un tros més de camí ample. Ja 
per senderó entrem al bosc i al tancat del mas de Mançanars. Novament ja per 
terreny obert llisquem pel camí del mas dels Arcs que serva una gran cisterna 
coberta de pedra seca. Poc desprès creuem la carretera de Sant Joan i la 
Rambla, solquem grans boscos de vells pinars i en acabar la pujada del collet 
del Calvari retrobem el sender per on discorre el nou traçat del GR-7, el seguim 
cap a mà esquerra i entrem a l’àrea d’acampada del Planàs, amb fogons, 
taules i bancs, que aprofitem per dinar. En aquest gran pinar sobresurt un 
exemplar monumental de quatre branques, que segons indica un rètol te més 
de 250 anys. 
 

 
Pi de les Quatre Branques 

 
Cruïlla de GR a Sant Joan 

 
Entrem al recinte del ermitori de Sant Joan de Penyagolosa, deixem el GR-7 i 
continuem pel GR-33, que passa també vora el Peiró de Sant Joan i va cap el 
poble de Xodos. A mig camí, ultrapassat un xic el Pla de la Creu, deixem el 
GR-33 que baixa per la pista SE. cap a Xodos i nosaltres girem cap el N i 
continuem per la pista que va al mas del Collet, passem prop del mas de 
Jauquet, pel coll del Piló i partir del mas del Collet repetim el sender per on 
havíem iniciat l’excursió del dia d’avui. Finim la caminada arribant a Vistabella a 
dos quarts de cinc de la tarda. 
 
Veure dos mapes més avall. 



 
 



 


