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1. ANTECEDENTS 

 

Penyagolosa és el pic més emblemàtic del País Valencià. Situat a la comarca de l’Alcalatén, a 

l’interior de la província de Castelló, el massís està solcat per una multiplicitat de camins 

rurals d’origen remot (camins veïnals i camins assagadors classificats) que uneixen les 

poblacions que envolten la muntanya i el santuari de Sant Joan de Penyagolosa. 

Alhora, son nombrosos, també, els camins o senders que des dels camins públics que 

voregen o travessen el massís condueixen al pic de la muntanya pels diferents vessants, 

alguns dels quals senyalitzats i equipats com a GR o PR. 

En data 18 d’abril de 2019, el Sr. Marcelo Nebot, en representació dels propietaris de les 

finques Mas de la Cambreta i Mas el Renovell, sol·licità una llicència urbanística d’obres 

menors en sòl no urbanitzable per tal de construir una tanca ramadera de 1,50 m d’alçada 

seguint la línia del termenal que separa els municipis de Vistabella i Xodos, també la finca del 

Mas de la Cambreta de la finca de Sanahuja (propietat de la Generalitat). D’acord amb la 

mateixa sol·licitud, la tanca proposada tallaria o impediria el pas tant pel camí d’acés al pic 

de Penyagolosa, com pel camí que des del Corralico condueix a la Font Trobada: 

 “El trazado de la valla interrumpe en varios puntos dos de las sendas proporcionadas por el 

Parque Natural … Dichas sendas, en su recorrido por la masía de la Cambreta, siguen un 

trazado que no ha sido autorizado por la propiedad, que ha reclamado a la Consellería de 

Medio Ambiente su cierre y la retirada de toda la señalización, promoción y publicidad 

institucional, desautorizando el uso público de los terrenos de la citada masía.” 

Quant a la titularitat dels camins que es veurien afectats per la proposta de tancament, cal 

subratllar que els municipis que participen del massís de Penyagolosa (Villahermosa, 

Vistabella, Castillo de Villamalefa i Xodos) no disposen d’un inventari de camins municipals 

d’acord amb el que disposa l’article 17 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, i que no 

s’ha fet mai, tampoc, una investigació específica de la titularitat dels camins que envolten el 

massís de Penyagolosa o dels camins que condueixen al pic de la muntanya. 

Amb aquests antecedents, l’objecte de la proposta és la realització d’una investigació de la 

titularitat, pública o privada, dels camins d’accés al pic i muntanya de Penyagolosa, partint 

de les fonts documentals o informatives disponibles (cartogràfiques, cadastrals, registrals, 

administratives, literàries, orals, etc.). 

L’àmbit geogràfic de treball és el territori al voltant del pic de Penyagolosa definit per 

l’itinerari senyalitzat de la volta a Penyagolosa, el qual comprèn seccions dels següents 

camins identificats a les planimetries municipals elaborades pel Instituto Geográfico y 

Estadístico l’any 1911: Camí de Sanaüja o camí de Sant Joan a Llucena, Camí de Castell de 

Villamalefa o de Penyagolosa, camí de Xodos a Vilafermosa, camí de la Cova del Sastre, camí 

del Collado (Fig. 1). 

La figura 2 identifica les finques registrals que participen de l’àmbit d’investigació del 

dictamen. La finca 1471 (Sant Joan de Penyagolosa) està situada al municipi de Vistabella i la 

finca 1677 (Mas de Sanahuja) està situada al municipi de Xodos, ambdues són de propietat 

pública i la seua titularitat correspon actualment a la Generalitat. La finca 1128 (Mas de la 

Cambreta) està situada al municipi de Vistabella i és de propietat privada, i la finca 1163 

(Mas de Renovell) està situada al municipi de Villahermosa del Río y és també de propietat 

privada. 

El reconeixement de camp es va fer els dies 31 d’octubre i 16 de novembre de 2021.  
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Fig. 1. Àmbit geogràfic d’investigació del dictamen delimitat pels camins que envolten el pic de 

Penyagolosa, situat al centre. 
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Fig. 2. Finques registrals situades en l’àmbit d’investigació.     

Finca 1128           

Mas de la Cambreta 

Finca 1163           

Mas del Renovell 

Finca 1677           

Mas de Sanahuja 

Finca 1471                       

Sant Joan de Penyagolosa 
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L’autor del present informe té una formació acadèmica principal en Geografia i 

complementària en Dret Civil: 

1985 Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

2001 Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi doctoral: 

La gestió dels camins en zones de muntanya.  

2009 Títol Progressiu d'Iniciació als Estudis Jurídics: Dret Civil, Universitat Oberta de 

Catalunya. 

2009 Curs de formació de pèrits judicials. Generalitat de Catalunya, Centre d’estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada. 

Entre els anys 1997 i 2002 ha estat professor del Departament de Geografia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (assignatures de Pràctiques de Geografia Rural i 

Pràctiques de Fotointerpretació) i, entre els anys 1998 i 2005, de l’Escola Universitària de 

Turisme i Direcció Hotelera de la mateixa Universitat (assignatures de Turisme i Medi 

Ambient, Turisme i Desenvolupament i Postgrau d’Ecoturisme). 

Des de l’any 1985 ha treballat en l’exercici professional de la Geografia 

ininterrompudament. 

El seu camp d’especialització és l’estudi geogràfic dels camins rurals i l’accés al medi natural 

i ha dirigit o realitzat més d’una quarantena d’inventaris de camins. 

Des de l’any 1985 ha treballat en l’exercici professional de la Geografia 

ininterrompudament. 

El seu camp d’especialització és l’estudi geogràfic dels camins rurals i l’accés al medi natural 

i ha dirigit o realitzat més d’una quarantena d’inventaris de camins, entre els quals hi ha vuit 

inventaris comarcals (Alta Ribagorça, Garrotxa, Berguedà, Garraf, Terra Alta, Baix Camp, les 

Garrigues, Vallès Occidental), dos catàlegs de camins ramaders (Berguedà i Alt Pirineu i 

Aran), i una cinquantena d’inventaris municipals:  

Altafulla 

Ametlla del Vallès, l’ 

Ascó 

Bassella 

Cadaqués 

Calonge 

Campllong 

Canet d’Adri 

Castellví de Rosanes 

Cellera de Ter, la 

Celrà 

Cervià de Ter 

Constantí 

Creixell 

Font-rubí 

Fortià 

Juià 

Lleida 

Llinars del Vallès 

Lloret de Mar 

Malgrat de Mar 

Massanes 

Mataró 

Molló 

Palafrugell 

Pera, la 

Riba-roja d’Ebre 
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Riudaura 

Roda de Berà 

Rubí 

Sabadell 

Sant Andreu Salou 

Sant Antoni de Vilamajor 

Sant Gregori 

Sant Julià de Ramis 

Sant Martí de Llémena 

Sant Martí Vell 

Sant Miquel de 

Campmajor 

Sant Pere de Ribes 

Sant Vicenç de Montalt 

Santa Cristina d’Aro 

Susqueda 

Tarragona 

Torre de Capdella, la 

Torredembarra 

Tossa de Mar 

Vall de Bianya, la 

Vendrell, El 

Viladrau 

Vilobí d’Onyar 

 Alhora, entre els anys 2018 i 2020 ha assessorat, coordinat i revisat els catàlegs de camins 

dels municipis de l’illa de Menorca. 

Alaior 

Ciutadella 

Es Castell 

Es Mercadal 

Es Migjorn Gran 

Ferreries 

Maó 

Sant Lluís 

En l’àmbit pericial ha realitzat des de l’any 2003 més d’un centenar i mig de dictàmens sobre 

camins, públics o privats, servituds de pas i termenals de finques rústiques. 

Ha publicat diversos manuals, llibres i articles, entre els quals: 

- El libro de los caminos. Arola Editors. Tarragona, 2017. 

- “El dictamen pericial de caminos y servidumbres de paso.” La Ley. Especial 

Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, núm. 10. 1 de febrero de 2013. 

- “La determinació de la propietat dels camins: entre la geografia i el dret” En defensa 

del camins públics. Els drets de les entitats locals i ciutadanes. Consell de Mallorca, 

2011. 

- El llibre dels camins. Arola Editors, Consell Assessor pel Desenvolupament 

Sostenible. Tarragona, 2010. 

- “La gestió dels camins en un territori de muntanya en transformació: Bases per a un 

Pla Director de Camins de Catalunya”, Espais, 49: 130-140, Dep. de Política 

Territorial i Obres Públiques, Barcelona 2003. 

Ha rebut els següents premis i beques: 

- 2017 Ajuts per a projectes de recerca i de transferència de temàtica andorrana. 

Govern d’Andorra. Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. 

- 2016 7ª Edició del premi de treballs de recerca de l’Associació Catalana de Perits 

Judicials i Forenses Col·laboradors amb l’Administració de Justícia. 

- 2015 Premi Millor Idea de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

- 2003 Beca de la Direcció General de Turisme del Departament de Treball, Indústria, 

Comerç i Turisme (ORDRE ICT/107/2002, DE 19 DE MARÇ) per a la realització de 

l’estudi Les vies verdes com a equipament turístic: Anàlisi funcional i 

condicionament. 

- 1992 Becari de la CIRIT, Geographisches Institut, Eberhard Karls Universität 

Tübingen, Baden Württemberg, República Federal d'Alemanya. 
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En Xavier Campillo i Besses, amb DNI núm. 37286007V, domiciliat a Berga, al Castell de Sant 

Ferran, núm. 13, doctor en Geografia, geògraf col·legiat núm. 861, soci núm. 365 de 

l’Associació Catalana de Pèrits judicials i Forenses, prometo que he actuat amb la màxima 

objectivitat possible d’acord amb els meus coneixements i que conec les sancions penals en 

què puc incórrer en incompliment dels meus deures en qualitat de pèrit. I perquè així consti 

als efectes oportuns, ho signo, a Berga, a 20 de maig de 2022. 

Dr. Xavier Campillo i Besses 

 

 

 

 

 

 

Doctor en Geografia 

(col·legiat núm. 861) 

 

 

 

 

Soci núm. 365 de l’Associació Catalana de 

Pèrits Judicials i Forenses 
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2. FONTS DOCUMENTALS 

 

2.1. Cartogràfiques i fotogramètriques 

1) Mapa de la provincia de Castellón. Francisco Coello, 1851. Escala [ca. 1:200.000]. 

Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército — 

Ubicación: AR — Signatura: Ar.G-T.2-C.1-25. 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=98835   

2) Castellón de la Plana / por el teniente Coronel Capitan de Ingenieros D. Francisco Coello; 

auxiliado por D. Pascual Madoz autor de las notas Estadisticas e Históricas ; Grabado en 

Madrid bajo la direccion del autor ; El contorno y la topografía por Desbuissons y 

Alabern ; la letra Bacot. Escala 1:200.000. Madrid, 1852. Archivo General Militar de 

Madrid — Ubicación: PL — Signatura: CS-3/16. 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=116178  

3) Monte denominado San Juan de Peñagolosa. Sito en termino municipal de Vistabella y 

perteneciente al Estado. Plano Especial. Escala 1:5.000. S.D. 

4) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Castillo de Villamalefa [Zona 

Norte]. Escala 1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto 

Geográfico Nacional (www.ign.es). 

5) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Castillo de Villamalefa [Zona 

Sur]. Escala 1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto 

Geográfico Nacional (www.ign.es). 

6) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Chodos. Escala 1:25.000. 

Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional 

(www.ign.es). 

7) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Villahermosa del Río [Hoja 1ª o 

E.]. Escala 1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto 

Geográfico Nacional (www.ign.es). 

8) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Villahermosa del Río [Hoja 2ª u 

O.]. Escala 1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto 

Geográfico Nacional (www.ign.es). 

9) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Vistabella [Zona 1ª]. Escala 

1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto Geográfico 

Nacional (www.ign.es). 

10) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Vistabella [Zona 2ª]. Escala 

1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto Geográfico 

Nacional (www.ign.es). 

11) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Vistabella [Zona 3ª]. Escala 

1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto Geográfico 

Nacional (www.ign.es). 

12) Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal de Vistabella [Zona 4ª]. Escala 

1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico. 1911. Cartoteca del Instituto Geográfico 

Nacional (www.ign.es). 

13) Minuta de la serie 50 del Mapa Topográfico Nacional (Hoja 0592, Villahermosa del Río). 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=98835
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=116178
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
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Madrid, 1930-1948. Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

14) Fototeca Digital del Instituto Geográfico Nacional (https://fototeca.cnig.es/fototeca/) 

 

2.2. Cadastrals 
15) Servicio de Avance catastral de la riqueza rústica y pecuaria. Provincia de Castellón. 

Partido judicial de Lucena del Cid. Término municipal de Villahermosa. Escala 

1:5.000/1:10.000. Ministerio de Hacienda, 1920. Arxiu de la gerència provincial del 

cadastre de Castelló. 

16) Servicio de Avance catastral de la riqueza rústica y pecuaria. Provincia de Castellón. 

Partido judicial de Lucena del Cid. Término municipal de Vistabella. Escala 

1:5.000/1:10.000. Ministerio de Hacienda, 1920. Arxiu de la gerència provincial del 

cadastre de Castelló. 

17) Servicio de Avance catastral de la riqueza rústica y pecuaria. Provincia de Castellón. 

Partido judicial de Lucena del Cid. Término municipal de Chodos. Escala 

1:5.000/1:10.000. Ministerio de Hacienda, 1920. Arxiu de la gerència provincial del 

cadastre de Castelló. 

18) Cadastre vigent. Seu electrònica del Cadastre. 

https://www.sedecatastro.gob.es/  

 

2.3. Notarials i registrals 

19) Certificació registral. Finca 1163 de Villahermosa (El Renovell, inscripció 1ª, 1955). 

Registro de la Propiedad de Lucena del Cid. 

“lindante por Norte, tierras de la Masía Marcen; Este, termino de Vistabella; Sur, tierras 

de la Casica; y Oeste, la de Pedro Celades.” 

20) Certificació registral. Finca 1128 de Vistabella (La Cambreta, inscripció 1ª, 1955). 

Registro de la Propiedad de Lucena del Cid. 

21) Certificació registral. Finca 143 de Xodos (Sanahuja, inscripció 1ª, 1941). Registro de la 

Propiedad de Lucena del Cid. 

22) Nota simple informativa. Finca de Villahermosa nº 1163 [El Renovell]. Registro de la 

Propiedad de Lucena del Cid, 16/02/2022. Titular: Marcelo Nebot Garcia. 

23) Nota simple informativa. Finca de Vistabella nº 1128 [La Cambreta]. Registro de la 

Propiedad de Lucena del Cid, 16/02/2022. Titular: Alma Nebot Vaya. 

24) Nota simple informativa. Finca de Chodos nº 143 [Sanahuja, agrupada dins la finca 

1677]. Registro de la Propiedad de Lucena del Cid, 16/02/2022. 

25) Nota simple informativa. Finca de Chodos nº 1674 [Sanahuja, agrupada dins la finca 

1677]. Registro de la Propiedad de Lucena del Cid, 16/02/2022. 

26) Nota simple informativa. Finca de Chodos nº 1675 [Sanahuja, agrupada dins la finca 

1677]. Registro de la Propiedad de Lucena del Cid, 16/02/2022. 

27) Nota simple informativa. Finca de Chodos nº 1676 [Sanahuja, agrupada dins la finca 

1677]. Registro de la Propiedad de Lucena del Cid, 16/02/2022. 

28) Nota simple informativa. Finca de Chodos nº 1677 [Sanahuja]. Registro de la Propiedad 

de Lucena del Cid, 16/02/2022. Titular: Generalitat Valenciana. 

http://www.ign.es/
https://fototeca.cnig.es/fototeca/
https://www.sedecatastro.gob.es/
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2.4. Administratives 

29) Acta de las operaciones practicadas para señalar los mojones o hitos que demuestran 

los linderos de los términos municipales de Chodos y de Vistabella pertenecientes a la 

provincia de Castellón. 1889. Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

30) Instituto Geográfico y Estadístico. Provincia de Castellón de la Plana. Término municipal 

de Vistabella. Acta de la operación practicada para reconocer la línia de término y 

señalar los mojones comunes a los términos de Vistabella y de Chodos. 1910. Cartoteca 

del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

 

2.5. Forestal i vies pecuàries 

31) Llibre dels camins de herbatge de la tinença de la vila de Culla en lo qual se contenen tos 

los camins de cascuna vila y llocs, rebut per mi Joseph Çabater, notari. 1597. Arxiu 

municipal de Vistabella del Maestrat. 

32) Visura general de la vila de Vistabella de 1759. Arxiu municipal de Vistabella del 

Maestrat. 

33) Expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vistabella del 

Maestrazgo. Provincias de Castellón de la Plana. Ministerio de Agricultura. Dirección 

General de Ganadería. Servicio de Vías Pecuarias, 1960. 

34) Proyecto de clasificación de las vías pecuarias existentes en dicho término. Término 

municipal de Vistabella del Maestrazgo (Castellón). Ministerio de Agricultura. Dirección 

General de Ganadería. Sección de Vías Pecuarias, 1960. 

35) Orden de 3 de mayo de 1960 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 

existentes en el término municipal de Vistabella del Maestrazgo, provincia de Castellón 

de la Plana. BOE núm. 113. 11/05/1960, p. 6301. 

36) Expediente construcción de pista forestal (N. Ref. 3/05). Ministerio de Agricultura. 

Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Subdirección del Patrimonio Forestal 

del Estado. Brigada del Patrimonio Forestal de Castellón-Tarragona, 1965. 

37) Carta del Cap del Patrimoni Forestal de Castelló, amb data 3 de juny de 1971, adreçada a 

Francisca Salvador Palanques sol·licitant autorització per construir un refugi per als 

vigilants d’incendis dins la finca de Sanahuja. 

38) Proposición de deslinde. Cordel Entretérminos. Término municipal de Vistabella (Chodos 

– Adzaneta). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza. Servicio Provincial de Castellón de la Plana, 1982. 

39) Deslinde de la vía pecuaria “Cordel Entretérminos”, tramo comprendido entre el camino 

de Vistabella a Chodos y el paraje de la Nevera, situado en los términos municipales de 

Vistabella, Chodos y Adzaneta (Castellón). Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Jefatura 

Provincial de Castellón de la Plana, 1983. 

40) Acuerdo aprobativo del deslinde de la vía pecuaria “Cordel Entretérminos”, tramo 

comprendido entre el camino de Vistabella a Chodos y el paraje de la Nevera, situado en 

los términos municipales de Vistabella, Chodos y Adzaneta, de la provincia de Castellón. 

BOP de Castellón de la Plana, nº 9, 20/01/1983. 

41) Proposición de clasificación. Vías pecuarias. Término municipal: Villahermosa del Río 

http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
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(Memoria). Generalitat Valenciana. Conselleria d’Agricultura i Pesca. Servicios 

Territoriales de Castellón. Unidad Forestal, 1991. 

42) Ordre de 28 de setembre de 1995, de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per la 

qual s’aprova la classificació dels camins ramaders existents en el terme municipal de 

Villahermosa del Río (Castelló). DOGV núm. 2618, 11/03/1995, p. 15726. 

43) Sol·licitud d’autorització de treballs de manteniment i reparació de la senda d’accés al 

pic de Penyagolosa en finca de propietat privada, del Cap del Servei de Gestió d’Espais 

Naturals Protegits, amb data 10/07/2014, adreçada al titular de la finca del Mas de la 

Cambreta, i resposta negativa a la sol·licitud amb data 11/09/2014. 

44) Informe de la Sección Forestal para la actualización de la Cartografía Digital del Fondo 

Documental de Vías Pecuarias, en el Visor Web de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, relativo a la Vía Pecuaria Nº 3 “Cordel entre Términos”, en 

el término municipal de Vistabella del Maestrat. Generalitat Valenciana. Consellería 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.  Direcció Territorial de Castelló, 2015. 

45) Informe revisión tramo vía pecuaria nº 3 del término municipal de Vistabella del 

Maestrazgo (Castellón). Expediente: VP/041/2019; Nº Ref.: JT/AC. Generalitat 

Valenciana. Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. Dirección Territorial de Castelló, 2019. 

 

2.6. Altres 

46) Penyagolosa. Excursions a peu. Centre Excursionista de Castelló, 1994. 

47) S.G.R. 33. Castelló de la Plana – Sant Joan de Penyagolosa. Sender de la Lluna Plena. 

Centre Excursionista de Castelló, 2000. 

48) Bernat Agut, Jesús (Casanova, E., dir.) Toponímia de Vistabella del Maestrat. 

Departament de Filologia Catalana. Universitat de València, 2015. 

49) Nabàs Orenga, E. Xodos. Memòria gràfica i xicotetes històries. Diputació de Castelló, 

Ajuntament de Xodos, Trencatimons Editors. La Vall d’Uixó, 2018. 

 

2.7. Hemeroteca 

Els títols d’hemeroteca provenen de l’hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de 

España i de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministeri de Cultura. La ressenya 

dels documents consultats figura als peus de pàgina. 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm  

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 

 

2.8. Fonts orals 

A banda de responsables i tècnics del parc natural de Penyagolosa, s’han entrevistat els següents 

informats: 

- Alma Nebot Vaya. Propietària de la finca Mas de la Cambreta. 

- Marcelo Nebot Garcia. Propietari de la finca Mas el Renovell. 

- Ferran Sanchís Cardona (n. Castelló de la Plana, 1935), fundador i ex-president del Centre 

Excursionista de Castelló, propietari del Xalet de la Banyadera. 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
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- Josep Lluís Viciano Agramunt (n. Castelló de la Plana), escalador i espeleòleg (1ª ascensió a la 

cara sud de Penyagolosa en 1961). 

- Jesús Bernat Agut (n. Almassora, 1956), doctor en filologia, autor de la tesi Toponímia de 

Vistabella del Maestrat. 

- Salvador Esteve (n. Castelló de la Plana, 1956). Guarda de Penyagolosa (1981-1986). 
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3. SIGNIFICACIÓ SOCIAL DE PENYAGOLOSA 

 

3.1. El coneixement de Penyagolosa abans del segle XX 

Les primeres referències a Penyagolosa revelen la popularitat que la muntanya tenia entre 

els herbolaris valencians, de manera que ja l’any 1564 Rafael de Martí Viciana afirma que la 

muntanya “es bien conoscida y frequentada de los expertos ervolarios”.1 

S’hi torna a referir Gaspar Escolano l’any 1611: “la llamaron Peñagolosa, por lo que andan y 

trepan por lo mas enriscado della los golosos médicos y herbolarios, en demanda de las 

muchas y saludables yerbas que produce.”2 

De bell nou, a la fi del segle XVIII, l’ínclit Josep Cavanilles3 confirma la popularitat de la 

muntanya entre els herbolaris: “D. Tomás de Villanueva es de los mejores botánicos del 

reyno ... tiene recogidas más de 800 plantas sólo en el termino de Vistabella ... muchas las 

baxó de Peñagolosa” [112]. El mateix Cavanilles ascendí al pic diverses vegades, subratllant 

l’interès naturalístic de la muntanya: “La variedad de objetos pagan con usura las fatigas de 

subir al pico; se descansa después en aquel mirador o atalaya, cuya vista se extiende a 

muchas leguas” [115] 

El mateix Cavanilles serà l’artífex d’una de les etimologies més populars de la muntanya, la 

qual contribuirà també a la seua mitificació: “Yo creo que el nombre Peñagolosa es 

corrupción de Peña-colosal, y que nada tiene que ver con la afición o golosina de los 

herbolarios” [114] 

En el decurs del segle XIX l’ascensió al pic per part de diferents col·lectius (científics, militars) 

començarà a sovintejar, de manera que ja el 1849 Madoz, descriu l’itinerari seguit per pujar 

al pic:4 “hay un manantial en frente del santuario, y otro más abundante y delicioso, que 

llaman de la Pegunta, en el barranco por donde se sube a la cumbre del pico.” 

L’ascensió al pic de Penyagolosa per la banda nord no té cap dificultat tècnica. Entre 1851 i 

1855 els geòlegs francesos Verneuil, Coulomb i Lorière faran diverses voltes l’ascensió al pic. 

Tal com subratllen els autors “No era la vez primera que subíamos a ella”5 i “el acceso por la 

parte del Norte es bastante fácil ... Nuestra ascension á la Peñagolosa se componía de una 

caravana bastante numerosa, en todo diez personas y seis mulas”.6 

L’any 1860 s’escull el cim de Penyagolosa per a l’observació de l’eclipsi total de sol del 18 de 

 
1 Viciana, Rafael Martí de Libro tercero de la Chronyca de la inclita y coronada ciudad de Valencia y de 
su reyno / compilada por Martin de Viçyana. Valencia, 1564: “En esta tenencia recahe la sierra 
nombrada Peñagolosa, por vn pico muy elevado que es el mas alto de todos los montes dela comarca. 
En esta sierra ay mucha diversidad de yervas medecinales, por donde es bien conoscida y frequentada 
de los expertos ervolarios. En las vertientes del pico que miran al medio dia ay vn hermitorio dela 
invocacion de sant Juan. En el qual muchas gentes de los pueblos comarcanos hazen devotas 
processiones y estaciones.” 
2 Escolano, G. Décadas de la historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia, València, 
1611, p. 705. 
3 Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población y Frutos del reyno de 
Valencia por Don Antonio Josef Cavanilles, Madrid 1795. 
4 Madoz, P. Diccionario_geografico-estadistico de España y sus posesiones de ultramar. Vol XII,  1849, 
p. 782. 
5 Verneuil, Coulomb y Lorière. “Notas que han de acompañar a la tabla orogràfica de parte de 
España”. Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales, Vol. 6, p. 327, 1855. 
6 Notas recogidas durante un viaje de exploración geológico por España en 1851 i 1852 por E. 
Coulomb. Boletín oficial del Ministerio de Hacienda, Vol. 8, p, 451, 1853. 
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juny de 1860.7 

Entre 1864 i 1866 els enginyers militars hi fan treballs de triangulació, construint al seu pic 

un vèrtex geodèsic de primer ordre.8 

 

3.2. La imatge social de Penyagolosa a partir de la segona meitat del segle XIX 

És clar a mitjan segle XIX que l’interès que suscitava la muntanya de Penyagolosa ja havia 

transcendit l’interès merament naturalístic o científic, començant així la construcció d’una 

imatge simbòlica que s’acabarà projectant sobre el conjunt de la societat valenciana.  

Aquesta imatge té, tanmateix, arraïls profundes puix ja el 1611 Escolano9 es referix a 

Penyagolosa com a “famosa sierra” que és entre els valencians “de mucho nombre”, 

recollint igualment la creença que es tracta del punt culminal del regne de València: “por 

que demàs de ser la más levantada de aquella región de los ilercaones, se remonta en ella 

un pico tan sobresaliente que parece tragar el cielo”. 

L’any 1872 el poeta Vicent Querol Campos, llegirà Barcelona el popular poema Patria, Fides, 

Amor, situant el pic de Penyagolosa com un punt destacat de la geografia simbòlica de les 

terres valencianes: “Fill sóc de la que guaiten com dos gegants, captiva, d’un cap 

Penyagolosa, de l’altre cap Montgó”. 

En aquesta època, els epítets elogiosos abundaran per referir-se a la “penya colossal” de 

Penyagolosa: “el famoso pico de Peñagolosa” (1869),10 “Peñagolosa: monte célebre y 

notable del antiguo reino de Valencia ..” (1891),11 “los famosos montes Universales y 

Peñagolosa, por cuyas altas cumbres y arriscadas faldas pasaron los viajeros en sus 

expediciones...” (1903),12 “excelsa cumbre de Peñagolosa” (1909),13 “esperando ver ante 

nosotros la anhelada Peñagolosa” (1911).14 

Per consegüent, pel canvi de segle, la imatge de Penyagolosa, en tant que muntanya 

simbòlica dels valencians, extraordinària i singular, altura màxima del regne, ja estava 

plenament consolidada, de manera que ja el 1901 un estiuejant a Llucena podia afirmar que 

la conquesta del pic era  la “aspiración ardiente de todo veraneante”.15 

 
7 La Correspondencia de España  [diario universal de noticias] Época SEGUNDA Año XIII. Número 641. 
1860 junio 8. 
8 “Brigada 5.a—Comandante D. Joaquín Barraquer; del cuerpo de Ingenieros, Jefe Auxiliar constructor 
de señales D. Pedro Martínez Yilla y 24 individuos de tropa. Ha hecho observaciones angulares 
definitivas de primer órden en Desierto y Peñagolosa, vértices más orientales de la cadena del 
paralelo de Madrid” BOE 1864, núm. 211, p. 2; Ídem BOE 1866, núm. 237, p. 2. 
9 Escolano, G. Décadas de la historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia, València, 
1611, p. 237, 305. 
10 El museo universal  periódico de ciencias, literatura, artes, industria y conocimientos útiles... Año 
XIII Número 19 - 1869 mayo 9. 
11 Martí y Gadea, Joaquín. Diccionario general valenciano-castellano, 1891. 
12 La Correspondencia de España  (diario universal de noticies). Año LIV. Número 16423 - 1903 enero 
24. 
13 La correspondencia de Valencia  diario de noticias  eco imparcial de la opinión y de la prensa Año 
XXXII Número 10910 - 1909 Agosto 11. 
14 Sarthou Carreres, Carlos Impresiones de mi tierra. Borriana, 1911, p. 221. 
15 “la gigantesa cima de Peñagolosa, acicate de todo naturalista y aspiración ardiente de todo 
veraneante. De mi al menos sé decir, que desde que la distinguí, al entrar en la Plana, me sedujo y 
atrajo la idea de poner el pie sobre ella...” Las Provincias  diario de Valencia Año XXXVI Número 12790 
- 1901 Septiembre 02. 
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3.3. Penyagolosa, element destacat de la vida social a Castelló al segle XX 

Al segle XX la dimensió simbòlica de Penyagolosa no farà sinó acréixer. Els poetes valencians 

seguiran lloant la muntanya (Fig. 4),16 però, sobretot, afavorit per la millora general de les 

comunicacions viàries i la facilitat d’accés (amb la construcció i la millora progressiva de la 

pista al santuari de Sant Joan), el pic de Penyagolosa esdevindrà un element central de la 

vida associativa, molt especialment de les comarques de la província de Castelló. 

L’any 1908 es publica a la revista Nuevo Mundo de Madrid, dins la secció “Paisajes de 

España”, el primer reportatge il·lustrat de Penyagolosa,17 i l’any 1911, a la Il·lustració 

Catalana, un segon reportatge més extens, profusament il·lustrat amb fotografies 

provinents de l’obra Impresiones de mi tierra, de Carlos Sarthou Carreres (Fig. 3).18 Dos 

reportatges addicionals es publicaran en 1918 i 1920 a La Esfera.19 L’any 1929 el mateix 

Sarthou publicarà l’article “Peñagolosa” en la portada del diari Las Provincias,20 i el 1934 serà 

Carles Salvador l’autor de l’article “Alpinismo valenciano” publicat en la primera plana del 

Heraldo de Castellón.21 Amb aquests llibres i reportatges publicats començarà la difusió 

entre el gran públic de Penyagolosa i la seua comarca. 

La premsa d’aquesta època recurrentment donarà notícies de les nombroses excursions 

populars organitzades a la muntanya, com per exemple la d’una colla d’amics de València 

l’any 1918, 22  o la de la mateixa “Sociedad Peñagolosa, fomentadora del turismo 

castellonense”, de l’any 1924,23 o la del club excursionista “L’Àguila” de Barcelona al "punto 

más elevado y pintoresco del reino valenciano" l’any 1932,24 o la “excursió de caràcter 

patriòtic i camperol al Turó de Penyagolosa” del Centre Excursionista Castellonenc el 1933,25 

o la de la colla excursionista “El Sol” de València el 1934, per fer una "excursión en autocar al 

 
16 “Castelló ... Per sentit s’alenada falaguera, al cim més alt que hiá a Penyagolosa s’aguayta Deu a 
vore els tarongers” Vicente Ramírez Bordes, 1934; “Com una ma gegant al Cel estesa en dolç 
acatament, Penyagolosa aixeca sa grandesa baix del blau firmament. Té les arrels en les asprives 
terres del gloriós Maestrat, i, per damunt les crestes de llurs serres, son cim és enlairat.” Amadeu 
Pitarch als Jocs Florals de València de 1944; “Penyagolosa, gegant de Pedra, la teua testa plena de 
neu, Penyagolosa, Penyagolosa, a la tempesta, al sol i al vent: fita senyera del poble meu” Bernat 
Artola. 
17 Nuevo mundo, Madrid 02/01/1908, página 15. 
18 “que tienen como broche de soberbio anfiteatro el pico de Peñagolosa; en su cúspide de 1800 
metros de altura y en las grietas de sus precipicios anidan las águilas sobre un abismo de 
perpendicular pendiente.” p. 135; “Jamás olvidaré esa impresión de asombro que se siente al 
contemplar de improviso aquella inmensa mole de más de mil ochocientos metros de elevación (seis 
veces la torre Eiffel de París; más de el doble que el monte Bartolo de Benicasim; y cerca de cincuenta 
veces el campanario de Castellón ... Imposible describir, exactamente el inmenso panorama que se 
domina desde esta cumbre. Imagínome inperceptible microbio parado sobre amplísimo mapa de 
España; ó me figuro viajar en globo, ó sueño contemplar mi patria, desde las regiones celestes ... 
Desde aquí, recorro bien sentado y sin molestias, las más escarpadas sierras, paso volando sobre los 
más profundos barrancos y descanso un instante la mirada escudriñadora en los rincones más 
queridos de mi patria)” p. 221-222. Sarthou Carreres, Carlos Impresiones de mi tierra. Borriana, 1911. 
19 La Esfera  (ilustración mundial). Año V. Número 247. 21/09/1918; La Esfera (ilustración mundial). 
Año VII. Número 344. 07/08/1920. 
20 Las Provincias  diario de Valencia Año 64 Número 19576 - 1929 Julio 02. 
21 Heraldo de Castellón Año XLV Número 13647 - 12 Mayo 1934. 
22 La correspondencia de Valencia  diario de noticias  eco imparcial de la opinión y de la prensa Año 
XLI Número 17539 - 1918 Septiembre 03. 
23 Diario de Valencia  Diario de Valencia - Año XIV Número 4426 - 1924 marzo 15. 
24 Heraldo de Castellón Año XLIII Número 12952 - 22 Enero 1932. 
25 Heraldo de Castellón Año XLIV Número 13321 - 04 Abril 1933. 
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pico de Peñagolosa, el más alto de todo el país".26 

Als anys cinquanta del segle XX, després de la guerra civil, començarà una nova etapa en la 

que seran incomptables les activitats socials organitzades al voltant de Penyagolosa, 

activitats que invariablement comportaran l’ascensió al pic de milers de persones al llarg 

dels anys. En aquest àmbit sobreïx la dita “acampada social” del Centre Excursionista de 

Castelló al Carregador de Penyagolosa, activitat que se celebrarà ininterrompudament des 

de 1955, any de la fundació del centre (Fig. 5). També el CEC començarà a organitzar l’any 

1959 la pujada a peu de Castelló a Penyagolosa (a la qual seguiran la Llucena-Penyagolosa, la 

Pina-Penyagolosa, etc.); és l’anomenat “sender de la Lluna Plena”, equipat com a GR-33, 

caminada que segueix parcialment el camí dels Pelegrins de les Useres i que l’any 2019 

celebrà la 60ª edició. El mateix CEC instal·larà al cim de Penyagolosa una bústia amb el llibre 

registre d’ascensions al pic. El 1982 s’inaugurarà el sender de llarg recorregut GR-7, que 

travessa per Sant Joan de Penyagolosa, per a l’establiment del qual el CEC fou subvencionat 

per la diputació provincial. El 1994 el CEC publicarà la guia Penyagolosa, els treballs per a la 

confecció de la qual s’iniciaren l’any 1978. 

A banda del CEC, les activitats socials organitzades al voltant de Penyagolosa implicaran a 

múltiples entitats i institucions valencianes: les diferents seccions locals de la Organización 

Juvenil Española, el Círculo de San Fernando valencià, la Peña Excursionista “Pepe Casares”, 

el Centre Excursionista de Vila-real, escoles i centres educatius, associacions culturals locals, 

la Confraria del Lledó, la diòcesi de Sogorb-Castelló, el Consell Municipal de la Joventut de 

Castelló de la Plana, Acció Cultural del País Valencià, la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat...  es tractarà sempre d’activitats populars, anunciades a la premsa local i molt 

concorregudes, amb desenes o centenars de participants. A la muntanya s’hi col·locaren 

recordatoris diversos, el 1973 una placa amb una estrofa de la cançó de Manuel Rozalen, el 

1977 l’ICONA encarregà el monument al guarda forestal, i el 1982 el col·legi de farmacèutics 

instal·là al Pi Gros un monòlit en homenatge al botànic Manuel Calduch. 

A l’últim, no cal insistir gaire que l’elevada significació social de Penyagolosa es manifesta 

igualment en la gran quantitat d’entitats, institucions, establiments comercials, etc., que 

duen el nom de la muntanya a la província de Castelló. 

En suma, tota aquesta activitat es pot caracteritzar com a social i massiva, i així ho recollia la 

premsa local i la producció literària: 

"Ya pasado el verano sacamos el balance de él y nos encontramos que para Vistabella ha sido 

muy movido, y bueno tanto en realizaciones de obras como en los numerosisimos 

veraneantes que han abarrotado tanto las casas particulares como la fonda. En cuanto a la 

Ermita de S. Juan de Peñagolosa ha sido impresionante, pues durante los tres meses del 

verano se han visto ocupadas todas sus habitaciones. Los acampados en las estribaciones del 

monte Peñagolosa han sido por centenares aparte de ello, los domingos y días festivos se 

multiplicaban los excursionistas y vehículos que llegaban a agotar las existencias dé nuestro 

pueblo"27 

Ídem: 

"las primeras autoridades provinciales se trasladaron, por la carretra que en verano lleva a 

muchos veraneantes hastal pic más alta de la región, Peñagolosa, y en otoño a la busca de 

rovellons hasta la localidad de Vistabella"28 

Ídem: 

 
26 Heraldo de Castellón Año XLV Número 13618 - 05 Abril 1934. 
27 Mediterráneo   Año XXXIV Número 10227 - 1971 septiembre 29. 
28 Mediterráneo   Año II Número XLIV - 1981 agosto 22 
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“Durant el mes d'agost, allò quasi esdevé un poblet; famílies senceres aprecien l'encant 

d'aquests paratges i l'encís de la vida a l'aire lliure i en comú"29 

Els valors de l’espai, així com la intensitat de l’ús social de la muntanya faran que ja el 1976 

se’n demane la declaració de parc nacional,30 si bé no serà fins a l’any 2006 que l’espai serà 

declarat parc natural per la Generalitat, subratllant el caràcter emblemàtic de l’espai i la 

necessitat d’ordenar-ne els usos:  

“El pic Penyagolosa i el seu entorn és un espai natural emblemàtic per a la Comunitat 

Valenciana. Amb la finalitat de promoure-hi una ordenació i una gestió del territori i els 

recursos naturals basada en la conservació, la millora i l’ús racional dels valors ambientals i 

culturals” 

Des de l’any 2004 el parc natural de Penyagolosa du una comptabilitat del nombre de 

visitants que puja al pic per la senda que serpenteja per la partició dels termes municipals de 

Vistabella i Xodos, generalment de març a octubre, i que s’estima en una mitjana de 10.000 

persones. 

 

Fig. 3. Sarthou al pic de Penyagolosa (1908). 

 
29 Escuder i Palau, T. Paratges del País Valencià. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1980. 
30 Mediterráneo   Año XXXIX Número 11829 - 1976 agosto 28 
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Fig. 4. Placa instal·lada el 1973 al pic de Penyagolosa amb els versos de Bernat Artola. 

 

 

Fig. 5. Placa col·locada al cim de Penyagolosa l’agost de 1995 amb motiu del 40è aniversari del Centre 

Excursionista de Castelló. 
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3.4. Significació religiosa de Penyagolosa 

Capítol a part mereix la significació religiosa de la muntanya. 

Ja des dels segles XII-XIII existeix un establiment religiós situat a l’indret on es troba l’actual 

santuari de Sant Joan de Penyagolosa, al qual condueixen camins de pelegrinatge que 

parteixen de tots els pobles de la comarca (Puertomingalvo, Villahermosa, Castillo de 

Villamalefa, Ludiente, Llucena, les Useres, Atzeneta, Xodos, Vistabella, Culla).31 D’aquests, 

específicament, el camí de Castillo de Villamalefa i el de Llucena transcorren per la falda 

mateixa del pic de Penyagolosa. El fil conductor sense solució de continuïtat que uneix la 

tradició i la modernitat es fa palès en la senyalització fa més de vint anys de part dels antics 

camins de pelegrinatge com a senders de llarg recorregut GR-7 i GR-33. 

Al segle XX, serà el mateix pic de la muntanya l’objecte de sacralització. La primera eucaristia 

celebrada al pic de Penyagolosa de què tenim constància documental se celebrà el 18 de 

maig de 1953 davant una imatge de la verge de Fàtima.32 

Però serà el 15 d’agost de 1959, fruit de la col·laboració del Centre Excursionista de Castelló 

amb la Confraria del Lledó, quan s’entronitzà al cim una imatge de la mare de Déu del Lledó 

que hi fou transportada a peu des del mateix santuari. Abans de la celebració es va erigir la 

capella i bastir la creu sobre el vèrtex geodèsic que corona el pic de la muntanya. Aquest 

esdeveniment impulsat pel prior mossèn Tonico Prades va deixar una forta petjada en la 

memòria col·lectiva dels castellonencs i existeix una àmplia documentació gràfica (Fig. 6-7). 

El 15 d’agost 1973 es feu la segona entronització de la Mare de Déu perquè la primera 

imatge havia quedat malmesa. Des de l’any 1983 serà la mateixa Confraria del Lledó 

l’encarregada de mantenir la processó al cim i la celebració de l’eucaristia, ara el primer 

diumenge d’agost, tradició que es manté en l’actualitat, seixanta anys més tard (Fig. 9). 

Aquest esdeveniment, molt solemne, subratlla el caràcter sagrat de la muntanya, 

esdevinguda un temple públic (Fig. 8-11), des d’una perspectiva tant religiosa com laica (Fig. 

4-5), pel simbolisme que té la mateixa muntanya, profundament arrelat a les terres 

valencianes, tal com posava de manifest Josep Miquel Francés, prior de la basílica de Lledó: 

"porqué la montaña, con toda la tremenda carga simbólica y espiritual que atesora será por 

siempre un patrimonio común y público, y su disfrute un derecho inalienable de cualquier 

sociedad"33 

Així ho expressava també el bisbe de Sogorb-Castelló, Josep Maria Cases Deordal, el 15 

d’agost de 1983: 

“Mare, hem pujat en aquesta Festa de l'Assumpció a la muntanya més alta de la nostra terra. 

Hem escollit el camí, que puja. No és el més còmode. Es el que va escollir Jesús, que feu de la 

seua vida una pujada a Jerusalem. Hem mirat, mentre pujàvem, moltes vegades, enlaire. Es 

bo de mirar enlaire en un món com el nostre, que s'acontenta normalment amb horitzons 

plans. Celebrem la Eucaristia. Donem gràcies per tantes belleses materials, que contemplem 

des d'ací dalt. I donem gràcies per tantes belleses que no veiem: els nostres sants, els nostres 

infants, els nostres bons malalts, els joves que viuen una puresa difícil, els pares que pateixen 

pels seus fills, els vells que accepten. Baixarem de nou. I no oblidarem els camins que pugen. 

Sobretot, quan es fa difícil estimar. Baixarem de nou. I cada dia mirarem enlaire, en els 

nostre moments de pregària. Comptarem amb Vós, Mare. Vós que ja heu arribat, recordeu-

vos dels qui tenim la temptació de caminar sempre pels camins plans, de no mirar mai 

enlaire. I recordeu-vos dels nostres parents, dels nostres amics, dels hòmens i dones 

 
31 https://caminsdepenyagolosa.dipcas.es/es/unesco-patrimonio-mundial.html 
32 Mediterráneo   Año XLI Número 12363 - 1978 mayo 18 
33 Mediterráneo   Año II Número XLIV - 1981 septiembre 1 
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d'aquesta terra, que us estima. Necessitem la pluja. Necessitem una pluja de gràcia de Déu. 

Gracies. Amén.”34 

 

 

Fig. 6. Construcció de la Creu de Penyagolosa (1959). 

 

 

Fig. 7. Gent de Xodos a l’acte d’entronització de la imatge de la mare de Déu del Lledó el 15 d’agost de 

1959. 

 

 
34 Mediterráneo   Año II Número XLV - 1983 agosto 14 
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Fig. 8. Missa al pic de Penyagolosa (1964). 

 

 

Fig. 9. Missa del cinquantenari (2009). 
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Fig. 10. Capella de la Mare de Déu del Lledó instal·lada al cim de Penyagolosa l’any 1959. 

 

 

Fig. 11. Imatge de Sant Joan Baptista al pic de Penyagolosa. 
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4. ELS CAMINS DE PENYAGOLOSA 

L’àmbit d’aquesta investigació és el territori al voltant del pic de Penyagolosa definit per 

l’itinerari senyalitzat de la volta a Penyagolosa, el qual comprèn seccions dels següents 

camins identificats a les planimetries municipals elaborades pel Instituto Geográfico y 

Estadístico l’any 1911: El camí de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena, el camí de 

Villahermosa a Xodos i el camí de Sant Joan de Penyagolosa a Castillo de Villamalefa. A 

l’interior del cercle  que defineixen aquests camins es troba la part cimera de Penyagolosa i 

el camí que puja al seu pic. 

 

4.1. Camí al pic 

Hi ha una coincidència entre els testimonis entrevistats35 en senyalar que el camí al pic de 

Penyagolosa seria un camí relativament modern, o molt modern, bé obert devers 1908 o 

1912 per construir la fita geodèsica de primer ordre, bé l’any 1959 amb motiu de 

l’entronització de la Mare de Déu del Lledó, amb la finalitat que les mules poguessin pujar la 

càrrega necessària per a la construcció de las creu del pic. També es conta que foren les 

mules les que definiren l’itinerari de pujada.36 Altres versions de la història apunten que la 

senda es va fer als anys 70 del segle passat per arribar a l'observatori del pic. 

Això no obstant, en aquest apartat s’analitzen sobre una base objectiva els orígens històrics 

del camí que puja al pic que, com veurem seguidament, respon a una realitat molt anterior 

en el temps al que senyala la memòria subjectiva dels testimonis orals. 

En efecte, en 1849 Pascual Madoz serà el primer en concretar que el camí al pic de 

Penyagolosa s’enfila pel barranc de la Pegunta:37 “hay un manantial en frente del santuario, 

y otro más abundante y delicioso, que llaman de la Pegunta, en el barranco por donde se 

sube a la cumbre del pico.” 

Entre 1851 i 1855 els geòlegs francesos Verneuil, Coulomb i Lorière, que havien fet diverses 

voltes l’ascensió al pic, informaran que l’ascensió al pic es fa pel vessant nord de la 

muntanya: “el acceso por la parte del Norte es bastante fácil ... Nuestra ascension á la 

Peñagolosa se componía de una caravana bastante numerosa, en todo diez personas y seis 

mulas”.38 Aquest relat confirma que ja a mitjan segle XIX l’ascensió amb cavalleries al pic de 

la muntanya no presentava cap dificultat especial. 

Alhora, com hem vist a l’apartat anterior, entre 1864 i 1866 els enginyers militars 

construïren al pic un vèrtex geodèsic de primer ordre, el qual ja estava força malmès l’any 

1908, quan Sarthou en feu una fotografia (Fig. 3).39 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al pic de Penyagolosa des del santuari 

 
35 Marcelo Nebot i Alma Nebot, Ferran Sanchís i Salvador Esteve. 
36 És habitual que s’explique que la manera de fer un camí de ferradura és seguir el camí que obre 
intuïtivament una cavalleria que va al davant. També els tècnics del parc natural tenen coneixement 
d’aquestes explicacions populars. 
37 Madoz, P. Diccionario_geografico-estadistico de España y sus posesiones de ultramar. Vol XII,  1849, 
p. 782. 
38 Notas recogidas durante un viaje de exploración geológico por España en 1851 i 1852 por E. 
Coulomb. Boletín oficial del Ministerio de Hacienda, Vol. 8, p, 451, 1853. 
39  “Brigada 5.a—Comandante D. Joaquín Barraquer; del cuerpo de Ingenieros, Jefe Auxiliar 
constructor de señales D. Pedro Martínez Yilla y 24 individuos de tropa. Ha hecho observaciones 
angulares definitivas de primer órden en Desierto y Peñagolosa, vértices más orientales de la cadena 
del paralelo de Madrid” BOE 1864, núm. 211, p. 2; Ídem BOE 1866, núm. 237, p. 2. 
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de Sant Joan al mapa manuscrit de la província de Castelló dibuixat per Francisco Coello el 

1851 (Fig. 12; Annex, doc. 1), el qual s’imprimirà l’any següent dins del Diccionario 

geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar (Fig. 13; Annex, doc. 

2). Es tracta del camí que puja al pic des de Sant Joan de Penyagolosa, és a dir pel vessant 

nord d’acord amb els testimonis anteriors de 1849 i 1851-1855. Cal subratllar al respecte 

que el mapa de Coello és un mapa general que recull la xarxa viària provincial a escala 

1:200.000, que no pot contemplar camins menors de naturalesa privada. 

La segona representació cartogràfica més antiga del camí del pic de Penyagolosa, des del 

camí de Sant Joan a Llucena, apareix a la planimetria o minuta del terme municipal de 

Xodos, primer mapa oficial del terme municipal, dibuixada pel Instituto Geográfico y 

Catastral l’any 1911, amb la denominació inequívoca de “Senda a Peña Golosa”. (Fig. 14; 

Annex, doc. 3).  

Al vols americans, sèries A i B, de 1946 i 1956, el camí del pic no s’observa, però puix que el 

camí ja existia, tal com acrediten els documents anteriors, això s’ha d’atribuir a la baixa 

definició de les imatges. El camí sí s’observa al vol següent de 1967, i, sobretot, al de 1977, 

que té una gran qualitat (Fig. 15-17). En aquests vols s’observa especialment bé l’arribada al 

cim desproveït de vegetació, atès que el creixement del bosc posteriorment a 1956 dificulta 

l’observació de les seccions del camí situades a una cota més baixa. El traçat observat en 

1967 i 1977 és exactament el mateix que se seguix en l’actualitat.  

El camí actual (començant a la pista de la Banyadera, descrita en l’apartat 4.4.1.) puja al pic 

fent voltes a banda i banda de la línia que separa els termes municipals de Vistabella i Xodos 

(Fig. 18). Per consegüent, aquest itinerari d’ascensió es pot identificar amb el camí que ja 

figura a la planimetria de Xodos de 1911. 

Atès que la línia que separa els termes municipals és també la línia que separa les finques de 

la Cambreta (registral 1128) i de Sanahuja (registral 1677), això comporta igualment que, 

actualment, el camí transcorre de manera alternativa per terrenys de propietat privada (la 

Cambreta) i terrenys de propietat pública (Sanahuja). Ambdues finques estan inscrites sense 

cap càrrega que corresponga al camí del pic de Penyagolosa.40 

La línia del terme municipal és doncs la línia de referència, però aquesta al cadastre antic 

estava situada uns metres a l’oest de la que recull el cadastre vigent,41 que coincideix ara 

amb la que recull la cartografia oficial a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic Valencià 

(consultable a https://visor.gva.es/visor/). 

Tanmateix, cal subratllar la dificultat de fixar la situació del termenal objectivament atès que 

el molló núm. 6 descrit a l’acta d’atermenament oficial efectuada el 1910 no existix en 

l’actualitat, tal com aquest pèrit ha pogut comprovar sobre el terreny (Annex, doc. 19): 

“6º mojón. Se reconoció como tal uno de piedra y mezcla, de forma aproximadamente 

cónica, de dos metros de altura, por tres metros de y sesenta centímetros de circunferencia 

en la base. Sitio denominado Peñagolosa, al pie del cerro del mismo nombre, en una pared 

que separa en la actualidad un campo de trigo propiedad de herederos de Antonio 

Montferrer [Sanahuja] de una porción de terreno de monte bajo y erizos también de los 

herederos de Antonio Montferrer por la parte de Vistabella [La Cambreta]“ 

 
40 Per contra, sí que està inscrita una servitud de trànsit ramader i per rentar roba a les basses de la 
Banyadera en favor de la finca de Sanahuja (predi dominant), que grava la finca del Mas de la 
Cambreta (predi servent). 
41  La línia del terminal es va modificar en data 10/01/2022 tal com s’observa a 
https://www.geamap.com/es/catastro-historico.  

https://visor.gva.es/visor/
https://www.geamap.com/es/catastro-historico
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Per consegüent, no es pot acreditar que la línia del terme municipal que recull el mapa 

topogràfic i el cadastre vigent reflectisca amb exactitud l’atermenament municipal efectuat 

en 1910. Això no obstant, hi ha elements addicionals que avalen la correcció general del 

termenal actual. Per exemple el refugi anomenat Caseta de l’Ombria situat a mitja pujada 

del pic, està en terrenys de la finca de Sanahuja (segons el cadastre antic i el vigent). A més, 

el 3 de juny de 1971 el cap provincial del Patrimoni Forestal de l’Estat sol·licità a Francisca 

Salvador Palanques, propietària aleshores de la finca de Sanahuja, l’autorització del refugi 

per als vigilants d’incendis, autorització que fou donada per la propietària, sense que consti 

que els propietaris de la finca de la Cambreta fessin cap reclamació al respecte abans o 

després de la construcció del refugi (Annex, doc. 17). Posteriorment, un colp declarat el parc 

natural, la caseta estaria destinada a refugi obert per als usuaris del camí del pic. Atès que la 

caseta es troba a tan sols 9,5 metres del termenal que separa finques i municipis, caldrà 

concloure que el marge d’error que puga existir entre l’atermenament oficial de 1910 i la 

línia de terme actual ha d’estar per sota d’aquest interval. A l’últim, cal subratllar que és 

també aquest termenal el que la propietat del Mas de la Cambreta adopta en 2019 quan 

presenta la sol·licitud d’instal·lació d’una tanca. 

Fet aquest aclariment, d’acord amb la línia del termenal que establix la cartografia oficial 

valenciana, i recull igualment el cadastre vigent, el camí transcorre majoritàriament a 

l’interior de la finca de Sanahuja, propietat de la Generalitat, tal com il·lustra la taula 1: 

Taula 1. 

Finca Longitud % 

 ICV 

Sanahuja 820,145 m 55,62 

La Cambreta 654,353 m 44,37 

Total 1.474,498 m  

D’això es desprèn que el camí al pic de Penyagolosa segueix el traçat que millor servix per 

satisfer la finalitat inherent d’accedir al pic, amb independència de les finques privades per 

on el camí puga transcórrer o passar, d’on s’infereix igualment que el camí no es el producte 

d’una iniciativa particular amb la finalitat de proporcionar un accés exclusiu o privatiu al 

propietari d’una o altra de les finques privades que el camí circumstancialment travessa. 

Quant a les característiques del camí, actualment senyalitzat, correspon a un camí de 

ferradura, amb una amplada mitjana de 1,5 m.42 El camí conté elements de pedra en sec 

(graons, trenques, murets i algun empedrat) fets amb una bona tècnica constructiva sense 

ciment (Foto 1-6), dels quals els serveis del parc natural no han pogut acreditar 

documentalment el moment precís de la construcció ni l’autoria, si bé el relat dels 

testimonis consultats apunta a una actuació posterior a la declaració del parc natural l’any 

2006,43 feta pels mateixos guardes, i anterior a 2014, quan el Cap del Servei de Gestió 

d’Espais Naturals Protegits sol·licità al titular del Mas de la Cambreta autorització per dur a 

terme treballs de conservació i reparació del camí a l’interior de la finca, permís que no fou 

concedit, argumentant el propietari en la resposta que “La mejora proyectada de la senda de 

acceso al pico, de la que no tenemos constància de su caràcter público y que los propietarios 

nunca han autorizado su apertura...” (Annex, doc. 25). 

 
42 La planimetria municipal de Vistabella, de l’any 1911, recull per als camins de ferradura una 
amplada mínima de 1,5 metres. 
43 Salvador Esteve, Ferran Sanchís. 
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No consta, doncs, l’oposició dels propietaris de la finca del Mas de la Cambreta a l’ús públic 

del camí amb anterioritat a l’any 2014, quant l’existència i la destinació a l’ús públic del camí 

ja eren més que centenaris. 

 

 

Fig. 12. Primera representació 

cartogràfica coneguda del camí al 

pic de Penyagolosa (Coello, 1851). 

El camí es representa amb una 

línia negra contínua, igual com la 

resta de la xarxa viària provincial.  

Fig. 13. El camí al pic de 

Penyagolosa al mapa de la 

província de Castelló (Coello, 

1852). El camí es representa amb 

una línia de punts discontínua, 

igual com la resta de la xarxa 

viària provincial. 
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Fig. 14. La “Senda a Peña Golosa” colorejada damunt la planimetria municipal de Xodos (1911). La 

senda es dibuixa com una línia discontínua de punts que perllonga el traçat del camí assagador que 

condueix a la fita o molló núm. 6. 

 

    
Fig. 15. 1967                                                                          Fig. 16. 1977 
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Fig. 17. 2021 
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Fig. 18. Camí al pic sobre el mapa topogràfic (IGV) i cadastre. 

Finca 1128           

Mas de la Cambreta 

 

VISTABELLA 

Finca 1677           

Mas de Sanahuja 

 

XODOS 
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Foto 1. Trenca i graó                                                                   Foto 2. Graons 

     

Foto 3-4. Senyalització 
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Foto 5. Empedrat 

 

Foto 6. Muret 
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4.2. Camí de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena 

El camí que arrenca del santuari de Sant Joan de Penyagolosa apareix identificat a les 

planimetries municipals a escala 1:25.000, primers mapes oficials dels respectius termes, 

elaborades entre 1909 i 1911 pel Instituto Geográfico y Estadístico, dels municipis de 

Vistabella, Castillo de Villamalefa, Xodos i Llucena (Fig. 19). 

Això no obstant, la primera representació cartogràfica del camí deu correspondre a la 

denominada “Senda a Lucena” que figura al plànol a escala 1.5.000 del “Monte denominado 

San Juan de Peñagolosa” (Annex, doc. 4), que si bé no té data, pel grafisme pareix 

correspondre a un obra de la segona meitat del segle XIX (també per l’ús del topònim 

“Lucena”, quan el 1909 ja s’usa “Lucena del Cid”). 

De Sant Joan a la Banyadera correspon, a més, al camí del barranc de la Teixeda o de la 

Pegunta, camí assagador descrit a les visures dels camins de l’herbatge de Vistabella de 1597 

i 1759, que condueix al coll o creu de la Banyadera: 

“Camí del barranc de la Teixeda i ara de la Pegunta ... lo camí que puja lo barranc amunt de la 

Teixeda i hui de la Pegunta, lo qual ix de la ermita del gloriós Sant Joan de Penyagolosa, i 

passa per lo Peiró i puja lo barranc amunt de la font de la Pegunta i va a la via dels corrals 

dels Valencians... i quan foren al cap del collado dels corrals dels Valencians en l’entrada de 

l’assagador d’herbatge [via del Corral dels Valencians] ab lo qual s’engrava este que se acaba 

de fitar” (1759). 

Ídem l’acta d’atermenament dels termes municipals de Vistabella i Xodos de l’any 1889: 

“Mojón núm. 6. Desde este nuevo mojón siguiendo la línea recta al punto llamado Corral 

dels Valencians hoy corral de Doro va a buscar el paso Real por la pared límite a la masía de 

Sanahuja llamado de la Pegunta y en el extremo del prado de la Bañadera se encuentran dos 

hitos que fueron respetados y sigue la línea recta formada por las paredes de los límites de 

las heredades de Sanahuja y Chiquetes o Benages quedando todo el paso de la propiedad del 

término de Vistabella…” 

Alhora, la font de la Pegunta correspon a l’antic abeurador de la Teixeda: 

“passada la creueta del prat de Penyagolosa o de la Banyadera, trobaren dos fites velles, un a 

la vora del terme de Xodos i l’altra a la part de dit Forés [Mas de la Cambreta], junt a una 

contrafita que designa lo camí que entra a l’abeurador de la Teixeda o de la Pegunta.” 

(1759). 

“e seguint dit camí [la via del Corral dels Valencians], passada la creueta del Prat de 

Penyagolosa o de la Banyadera, trobaren dos fites, la una volta lo terme de Xodos i altra a la 

part de Jaume Monferrer junt a una contrafita, que la contrafita designe lo camí [que] va a 

l’abeurador de la Teixeda” (1597). 

Aquest camí assagador no es va classificar el 1960, però cal recordar que el projecte de 

classificació aprovat especifica que: “Tercero.- Si en el término municipal existiesen más vías 

pecuarias que las clasificadas, aquellas no perderán su carácter de tales y podrán ser objeto 

de ulterior clasificación.”44 

El camí figura amb la denominació “Camino de San Juan a Lucena del Cid” en la planimetria 

de Vistabella (Zona 3ª) (Annex, doc. 5), i la continuació del camí rep el nom de “Camino de 

Sanahuja”, “Vereda de ganados” (una secció) i “Cº de San Juan a Lucena del Cid” en la 

planimetria de Xodos (Annex, doc. 6), ídem en la planimetria de Castillo de Villamalefa 

 
44 Orden de 3 de mayo de 1960 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Vistabella del Maestrazgo, provincia de Castellón de la Plana. BOE núm. 
113. 11/05/1960, p. 6301. 
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(Annex, doc. 7). La continuació del camí i l’arribada a Llucena rep el nom de “Camino de San 

Juan” (Annex, doc. 7). 

El camí reapareix a l’avançament del cadastre de Vistabella dibuixat a escala 1:10.000 l’any 

1920, igualment amb la denominació “Camino de San Juan a Lucena del Cid” (Annex, doc. 9), 

també al de Xodos com a “Camino de Sanahuja o de S. Juan” (Annex, doc. 10). 

El camí històric de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena no figura al cadastre vigent a l’interior 

de les finques de Sant Joan de Penyagolosa i de la Cambreta. El motiu és que al mapa 

parcel·lari apareix la pista construïda en 1965-1967 (amb referència cadastral 

12139A01409003) en substitució del camí vell, amb la denominació errònia “Camí de Sant 

Joan a Lucena” (Fig. 20). Realment, el camí històric original correspon a l’itinerari número 2 

del parc natural que puja a la Banyadera pel barranc de la Pegunta. 

La continuació del camí a l’interior de la finca de Sanahuja correspon aparentment a l’actual 

pista forestal amb referència cadastral 12055A00909002, amb la denominació “Camí Paso 

Real d’Aragó”, però tant la comparació amb el vol Americà, Sèrie B, de 1956, com el 

reconeixement de camp efectuat proven que, excepte la primera secció, d’uns 400 m de 

longitud, el camí històric transcorre realment paral·lelament a la pista, pel costat oest 

d’aquesta (Fig. 20). 

El camí original correspon a un camí de ferradura. Es tracta d’un camí de vessant amb 

murets de pedra en sec i passos excavats a la roca. 
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Fig. 19. Camí de Sant Joan de Penyagolosa 
a Llucena, colorejat damunt la minuta del 
full 592 (Villahermosa del Río) del MTN 
(1930). 
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4.2.1. Camí de la Font Trobada 

Alhora, la representació del camí històric en la sèrie cartografia iniciada l’any 1910 es revela 

sobre el terreny incompleta, puix manca el ramal del mateix camí que arrenca de l’assagador 

d’Entre Termes a través del Corralico (veure l’apartat 4.4.1.) i condueix a la font Trobada, 

camí que està senyalitzat com a PRV-79 i és part també de l’itinerari circular del pic de 

Penyagolosa. 

Aquest camí transcorre íntegrament a l’interior de la finca de Sanahuja excepte una curta 

secció, d’uns 60 metres que transcorre a l’interior de la finca de la Cambreta (Fig. 20). 

Els vols americans Sèrie A i B, de 1946 i 1956 respectivament, així com el reconeixement de 

camp efectuat acrediten tant el traçat com l’antiguitat del camí històric de ferradura, amb 

nombrosos passos excavats a la roca i murets de pedra seca (Foto 7-8), que sols pot 

interpretar-se com una variant del mateix camí de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena o 

com un ramal del camí assagador d’Entre Termes a la font. 

 

 

Fig. 20. Traçats del camí de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena (1) i variant de la Font Trobada (2) 

damunt dels mapes topogràfic (ICV) i cadastral. 
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Foto. 7. 

 

Foto 8.  
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4.3. Camí de Villahermosa a Xodos 

El camí que arrenca de Villahermosa i condueix a Xodos apareix identificat a les planimetries 

municipals a escala 1:25.000, primers mapes oficials dels respectius termes, elaborades 

entre 1910 i 1911 pel Instituto Geográfico y Estadístico, dels municipis de Villahermosa, 

Castillo de Villamalefa i Xodos (Fig. 21). 

La primera secció del camí, que pasa per la “Puerta de Peñagolosa”, figura amb la 

denominació “Cº del Mas de Peñagolosa” i “Cº de Peñagolosa” en la planimetria de 

Villahermosa del Río (Hoja 1ª), i poc abans de la font dita “del Paso” trenca en direcció est el 

“Cº de Chodos a Villahermosa” (Annex, doc. 8), anomenat “Cº de la Cueva del Sastre” en la 

planimetria de Castillo de Villamalefa, ajuntant-se al “collado de Arriba” amb el camí que 

provinent del camí de Villahermosa a Llucena es dirigeix a Xodos i Vistabella (“Camino de 

Vistabella”, “Cº del Collado”) (Annex, doc. 7). Des de “el Collado” hi ha dos camins que es 

dirigeixen a Xodos i Vistabella, el “Camino del Castillo de Villamalefa” (de Xodos a Castillo de 

Villamalefa) i el “Camino de Montolio” (Annex, doc. 6). 

És a dir, que hi ha també dos camins de Villahermosa del Río a Xodos: l’anomenat “Cº de 

Peñagolosa” o “Cº de Chodos a Villahermosa”, més directe, i el “Camino de Vistabella” o “Cº 

del Collado”, menys directe, que arrenca del “Cº de Villahermosa a Lucena del Cid”. 

El camí reapareix a l’avançament del cadastre de Villahermosa del Río dibuixat a escala 

1:10.000 l’any 1920, igualment amb la denominació “Cº de Chodos a Villahermosa” (Annex, 

doc. 12), i al de Xodos com a “Cº del Castillo de Villamalefa” (Annex, doc. 11). 

Aquest camí, des de Villahermosa del Río fins a la font del Paso, està classificat com a via 

pecuària amb el número 11 amb la denominació “Colada de Villahermosa a Peñagolosa”.45  

Al cadastre vigent, el camí de Villahermosa a Xodos correspon als camins amb referència 

cadastral 12130A00409003 i 12130A00309003 de Villahermosa, anomenats respectivament 

“Colada Villahermosa i “Camino de Chodos”. Per contra, el traçat del camí històric ha estat 

eliminat del mapa parcel·lari a l’interior de la parcel·la de Villahermosa amb referència 

cadastral 12130A00460001, que és part de la finca del Renovell, i també, parcialment, a 

l’interior de la parcel·la de Castillo de Villamalefa amb referència cadastral 

12041A00100007. Això no obstant, tocant a la mateixa parcel·la el camí reapareix amb la 

referència cadastral 12041A00109001 i la denominació “Camino de la Cueva del Sastre”. Un 

cop travessa al terme de Xodos ja continua pel “Camino de Chodos a Castillo de Villamalefa” 

(ref. cad. 12055A00909008) (Fig. 22). 

El camí històric s’observa a la sèrie fotogràfica històrica des de 1946, però el seu traçat 

s’observa especialment bé als vols més recents (a partir de 2003). Addicionalment, 

actualment, el camí està senyalitzat pel Parc natural formant part de l’itinerari de la volta a 

Penyagolosa. 

 

 
45 Ordre de 28 de setembre de 1995, de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per la qual 
s’aprova la classificació dels camins ramaders existents en el terme municipal de Villahermosa del Río. 
DOGV núm. 2618, 11/03/1995. 
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Fig. 21. Camí de Villahermosa del Río a Xodos, colorejat damunt la minuta del full 592 (Villahermosa del Río) del MTN (1930). 

 

 



INVESTIGACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS AL PIC DE PENYAGOLOSA 

© XAVIER CAMPILLO I BESSES 2022 

40 

 

Fig. 22. Traçat del camí de Villahermosa del Río a Xodos 

damunt dels mapes topogràfic (ICV) i cadastral. 
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4.4. Camí de Sant Joan de Penyagolosa a Castillo de Villamalefa 

El camí de Villahermosa a Xodos, anomenat també “Cº de Peñagolosa” a la planimetria de 

1911, entronca a la font del Paso amb el camí de Sant Joan de Penyagolosa a Castillo de 

Villamalefa. El camí apareix identificat a les planimetries municipals a escala 1:25.000, 

primers mapes oficials dels respectius termes, elaborades entre 1910 i 1911 pel Instituto 

Geográfico y Estadístico, dels municipis de Vistabella, Villahermosa del Río i Castillo de 

Villamalefa (Fig. 23). 

La font del Paso, tal com el seu nom indica, és un abeurador del camí assagador o pas 

ramader de Peñagolosa.46 Des de la font, el camí condueix al terme de Vistabella on el camí 

de ferradura (de 1,5 metres d’amplada segons la planimetria de Vistabella de 1911) rep la 

denominació de “Cº de Castillo de Villamalefa”, enllaçant a la Banyadera amb el camí ja 

descrit de San Joan de Penyagolosa a Llucena (Annex, doc. 5). 

Aquest camí reapareix a l’avançament del cadastre dibuixat a escala 1:10.000 l’any 1920, 

igualment amb les denominacions “Cº de Peñagolosa” (Villahermosa) i “Camino de Castillo 

de Villamalefa” (Vistabella) (Annex, doc. 9 i doc. 12). 

La denominació “Camino de Castillo de Villamalefa” s’ha d’interpretar en sentit sud, és a dir 

des del “Camino de San Juan a Lucena del Cid” en direcció al “Cº de Chodos a Villahermosa”, 

el qual dins del terme municipal de Castillo de Villamalefa condueix a aquesta vila pel 

“Camino del Collado de Abajo” que desemboca al camí de Vistabella a Castillo de Villamalefa 

(“Camino de Vistabella” o “Camino del Collado”) (Annex, doc. 7). Un segon camí de Sant 

Joan a Villamalefa és el camí que condueix a la vila pel Mas del Montoncillo i el Mas de 

Pellejero (Fig. 23).47 

La denominació “Cº de Peñagolosa” s’ha d’interpretar en sentit nord, des de Villahermosa 

del Río, el camí condueix a la Puerta de Peñagolosa, i des de la Fuente del Paso a Sant Joan 

de Penyagolosa (Annex, doc. 8).48 

Per consegüent, el camí anomenat “Cº de Castillo de Villamalefa” es tant part del camí de 

Sant Joan de Penyagolosa a Castillo de Villamalefa com part igualment del camí de Sant Joan 

de Penyagolosa a Villahermosa del Río.49  

Alhora, una de les funcions històriques del camí havia de ser l’accés a la nevera dita del Mas 

de Penyagolosa o de la Cambreta, construcció del segle XVII.50 El camí desemboca al camí de 

Vistabella a Xodos i, a través d’aquest, amb el camí dit dels Nevaters que pel Mas de la Costa 

conduix a Llucena i Figueroles fins a Castelló, Nules o Vila-real.51 

 
46 A la font confluixen la “Colada de Villahermosa a Peñagolosa” amb el “Cordel de Peñagolosa 
d’acord amb el projecte de classificació de vies pecuàries del municipi de Villahermosa efectuat per la 
Conselleria d’Agricultura i Pesca l’any 1991 (aprovat el 1995). 
47 Tal com subratlla Bernat (2015): “El camí del Castillo, però, seguiria cap a la casica del Bosque.” P. 
482. 
48 També el testimoni de Ferran Sanchís Cardona senyala que, del seu coneixement, el camí de la 
nevera de la Cambreta és camí de Villahermosa a Sant Joan de Penyagolosa. 
49 Amb independència que també estigui documentat el camí de Villahermosa a Sant Joan de 
Penyagolosa pel veïnat del Carbo. 
50 Està catalogada com Bé Immoble de Rellevància Local, amb la categoria d'Espai etnològic d'interès 
local, segons la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de 
modificació de la Llei 4 / 1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 
13/02/2007). 
51  https://ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-y-museos/brl?viewUrl163469251=/patrimonio-
cultural/ficha-inmueble.php&id=13992&lang=ca 
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Al mapa parcel·lari vigent aquest camí l’han substituït per la pista de la Banyadera a Marcén, 

amb referència cadastral 12130A00209003, i la denominació “Camino de Cabrera al 

Marcén”, enllaçant a Vistabella amb la mateixa pista de la Banyadera, si bé el camí històric 

que puja de la Fuente del Paso en direcció a la Nevera i el Corralico no està cadastrat en la 

part que correspon al municipi de Villahermosa del Río (Fig. 24). 

El reconeixement de camp d’aquesta secció del camí, equipada com a PR (formant part de 

l’itinerari de circumval·lació del pic de Penyagolosa), revela un camí de ferradura de 

naturalesa històrica, amb voltes ben definides, i amb elements constructius associats com 

ara murs rústics de pedra en sec (Foto 9-11). 

La pista, al cadastre, apareix parcialment solapada amb l’assagador d’Entre Termes (ref. cad. 

12139A01509004), motiu pel qual la pista de la Banyadera apareix segmentada en tres 

trossos independents amb les referències cadastrals 12139A01509005, 12139A01509003, i 

12139A01509007, simplement amb el nom de “camino”. 

Això no obstant, el traçat del camí ramader que recull el cadastre vigent, manifestament, no 

es correspon amb el traçat del camí històric de Castillo de Villamalefa que figura en la 

planimetria de Vistabella de 1911 i en l’avanç cadastral de 1920, tal com ja reconeix un 

informe de la Secció Forestal de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 

l’any 2015:52 

“Consideramos que el tramo en estudio por línea de término tiene que ajustarse a la del 

Instituto Geográfico y Estadístico de finales del siglo XIX y principios del XX. Mientras no se 

realice este procedimiento, se considera que la mejor aproximación a la línea de término es 

la grafiada en las planimetrías del Instituto Geográfico y Estadístico de principios del siglo XX 

y los avances catastrales de mediados del siglo XX. Además, se puede observar en el plano de 

clasificación de las vías pecuarias de Vistabella del Maestrat y municipios colindantes que la 

línea de término utilizada es la grafiada en estos antecedentes. Respecto al tramo que 

discurre íntegramente por Vistabella del Maestrat, se considera que el trazado de la 

clasificación viene corroborado por los antecedentes estudiados y por tanto ajustado según 

éstos.” 

Ídem l’informe “revisión tramo vía pecuaria nº 3 del término municipal de Vistabella del 

Maestrazgo (Castellón)”, de l’any 2019.53 

“El tramo en estudio discurre desde el cruce con la pista de Lucena del Cid a San Juan hasta 

llegar a la Masía de la Cambreta, estudiados los antecedentes observamos que en la 

planimetría de Vistabella aparece grafiada la vía pecuaria, tal y como se muestra en la 

imagen siguiente, ésta discurre por el antiguo “Camino del Castillo de Villamalefa.” 

El traçat de la via pecuària d’acord amb l’informe de la Secció Forestal correspon al traçat 

que actualment proporciona el visor de cartografia de la Generalitat 

(https://visor.gva.es/visor/), dibuixat a partir del vol Americà, Sèrie B, de 1956: “Para grafiar 

correctamente el trazado de este antiguo camino se ha utilizado los fotogramas del vuelo 

americano del 56, tal y como se muestra en la siguiente imagen” (Fig. 26). Però cal subratllar 

que, atès que la via pecuària no està atermenada i afitada, la proposta de traçat que ofereix 

 
52 Informe de la Sección Forestal para la actualización de la Cartografía Digital del Fondo Documental 
de Vías Pecuarias, en el Visor Web de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
relativo a la Vía Pecuaria Nº 3 “Cordel entre Términos”, en el término municipal de Vistabella del 
Maestrat. 
53 Informe revisión tramo vía pecuaria nº 3 del término municipal de Vistabella del Maestrazgo 
(Castellón). Expediente: VP/041/2019; Nº Ref.: JT/AC. Generalitat Valenciana. Consellería de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Dirección Territorial de Castelló, 
2019. 

https://visor.gva.es/visor/
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el visor té un valor solament informatiu. 

Revisant els vols americans, sèries A i B, de 1946 i 1956, s’observa, a criteri d’aquest pèrit, 

una concreció errònia del traçat original del camí en un punt concret. En efecte, en el punt 

on la via pecuària travessaria la capçalera del barranc de la Pegunta, apartant-se del traçat 

actual de la pista, l’itinerari que proporciona la Generalitat (en base al vol Americà, Sèrie B, 

de 1956; Fig. 26) seguix uns metres un corriol que baixa pel mateix barranc. Però als vols 

americans no s’observa que la sendera travesse el barranc tal com resol l’informe de la 

Secció Forestal.   

En aquest sentit, el vol Americà, Sèrie A, de 1946,54 té una resolució d’imatge clarament 

superior al vol Americà, Sèrie B, de 1956, afavorida per la posició del sol a l’hora d’efectuar 

el vol (fet que realça el relleu observable a la imatge). En aquesta imatge (Fig. 25; Annex, 

doc. 13) s’observa un traçat de vessant entre feixes de conreu que seguix la corba de nivell 

per travessar el barranc i, consegüentment, més proper al traçat actual de la pista de la 

Banyadera. 

En la figura 26 he sobreposat el traçat identificat sobre el vol Americà, Sèrie A, de 1946, 

damunt del traçat establert pel Secció Forestal de la Generalitat sobre el vol Americà, Sèrie 

B, de 1956. 

També la superposició de la planimetria municipal de Vistabella de l’any 1911 damunt del 

vol de 1956 avala la correcció del traçat identificat en el vol de 1946 (Fig. 27). 

 

 
54  Concretament el fotograma H0592_168_017.ecw. 
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Fig. 23. Camí de Sant Joan de Penyagolosa a Castillo de Villamalefa (1) i camí de Villahermosa del Río a 

Sant Joan de Penyagolosa (2), colorejat damunt la minuta del full 592 (Villahermosa del Río) del MTN 

(1930). 
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Fig. 24. Traçat del camí de Sant Joan de Penyagolosa a Castillo de Villamalefa damunt dels mapes 

topogràfic (ICV) i cadastral. 
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Fig. 25. Traçat del camí històric de ferradura  al sector del Corralico colorejat damunt del vol Americà, 

Sèrie A, de 1946. 
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Fig. 26. Recorregut del camí històric de ferradura (línia verda continua) en relació al traçat de 

l’assagador d’Entre Termes” (línia groga discontínua) dibuixat sobre el vol Americà, Sèrie B, de 1956, 

que recull l’informe de 2019 fet per la  Secció Forestal. 
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Fig. 27. Superposició de la planimetria de Vistabella de 1911 sobre el vol de 1956. Les fletxes senyalen 

el punt de divergència. 
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Foto 9 
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Foto 10 

 

Foto 11 
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4.4.1. Pista de la Banyadera 

L’any 1965 la Brigada del Patrimonio Forestal de Castellón-Tarragona, depenent del 

Ministeri d’Agricultura comunicà a diferents propietaris la intenció de construir una “pista 

forestal de aproximación al puesto de vigilància instalado en la cumbre de Peñagolosa”, 

subvencionada pel Servicio Nacional de Defensa de los Montes contra los Incendios (Annex, 

doc. 16). Atès que la subvenció era insuficient per a la construcció de la pista, la Brigada 

sol·licitava als propietaris de la Cambreta, Benages, Penyagolosa, Sanahuja i Marcén, una 

aportació pecuniària de caràcter voluntari. A canvi, el Patrimonio Forestal reconeixeria als 

propietaris contribuents “el derecho de utilización de la pista así construida”. La fotografia 

aèria confirma que el juliol de 1967 la pista s’havia construït (Fig. 28-29). 

La pista, sobre el terreny, correspon a una carretera forestal de 4 metres amplada, ben 

mantinguda i senyalitzada, i amb diversos elements d’obra pública associats (seccions amb 

paviment de formigó, embornals...) (Foto 12-13). 

Aquestes dades demostren que la pista es va construir en època moderna com una via de 

servei55 destinada a la protecció d’incendis del mont públic de Penyagolosa i també com un 

camí d’accés a les finques veïnes, les quals adquirien un dret de pas o servitud de pas sobre 

la pista forestal, d’on s’infereix que la pista en qüestió naix com una via de titularitat privada 

(bé patrimonial a l’interior del mont públic, via privada a l’exterior d’aquest). 

Per consegüent, si els propietaris que contribuïren a la construcció de la pista forestal 

adquiriren un dret de pas sobre la pista a l’interior de la finca pública de Penyagolosa, 

també, necessàriament, sobre les finques privades que la pista forestal travessa fins arribar a 

la pròpia finca, cal entendre igualment que l’administració pública de la qual depèn 

actualment el Servei d’Ordenació i Gestió Forestal de la Generalitat adquirí igualment un 

dret de pas sobre les finques privades de la Cambreta, Sanahuja, Marcén i Benages per a 

l’exercici de les competències pròpies per a les quals va dur a terme la construcció de la pista 

o camí de servei, amb l’acceptació explícita dels propietaris implicats.  

No consta a posteriori cap acte de cessió de la titularitat de la pista a una administració 

pública per part dels propietaris de les finques que originàriament contribuïren 

econòmicament a la seua construcció. 

Una altra qüestió és la coincidència de diferents trams o seccions de la pista construïda amb 

camins públics i vies pecuàries preexistents, concretament amb el “Camino de Castillo de 

Villamalefa”, camí de ferradura històric amb una amplada de 1,5 metres, i amb l’assagador 

d’Entre Termes, classificat l’any 1960 amb una amplada de 37,61 metres. 

En l’apartat anterior s’ha determinat el traçat original del camí de Castillo de Villamalefa a 

partir del vol Americà, Sèrie A, de 1946 (Fig. 25). La superposició del traçat del camí històric 

sobre el traçat de la pista construïda el 1965-1967 prova que aquesta es va construir sobre el 

camí vell i que les discrepàncies es limiten a dues revoltes en les quals la pista s’aparta del 

camí de ferradura per aconseguir un perfil més suau. En qualsevol cas, la pista de nova 

construcció rendí inútil el camí preexistent, el qual fou absorbit per la carretera forestal de 4 

metres d’amplada, de manera que l’ús públic del camí històric de Castillo de Villamalefa es 

va traslladar a la nova pista de la Banyadera. 

En suma, amb la construcció de la pista forestal, en els trams en què aquesta no coincidia 

 
55 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Art. 6 a) los caminos de servicio, entendiendo por 
tales las vías construidas para facilitar el acceso a las propiedades colindantes o, en general, como 
elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de los titulares de dichas 
propiedades.” 
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amb el camí antic, des d’una òptica funcional, es produeix una mutació del demani públic de 

l’antic camí de ferradura que resta subsumit dins la calçada de la nova via. 

 

 

Foto 12 

 

Foto 13 
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Fig. 28. Vol Americà, Sèrie 
B, de 1956. 
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Fig. 29. Vol de 1967. 
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4.4.2. Assagador d’Entre Termes 

Tal com s’ha vist en l’apartat precedent, el camí de Castillo de Villamalefa dins del terme de 

Vistabella seria també camí assagador o via pecuària, i així apareix dibuixat damunt la 

planimetria de l’any 1911 amb la denominació “Cordel Entre Términos” (Annex, doc. 5). 

Aprovat l’expedient de classificació de les vies pecuàries de Vistabella l’any 1960, el camí es 

va classificar amb el núm. 3, amb el mateix nom, atorgant-li una amplada de 37,61 metres. 

La carretera de la Banyadera apareix al cadastre vigent parcialment solapada amb 

l’assagador d’Entre Termes (ref. cad. 12139A01509004), motiu pel qual al mapa parcel·lari la 

pista està segmentada en tres trossos independents amb les referències cadastrals 

12139A01509005, 12139A01509003, i 12139A01509007, simplement amb el nom de 

“camino”, però ja hem vist en l’apartat precedent que la representació gràfica del “cordel” al 

mapa parcel·lari cadastral vigent és errònia (puix que no es correspon amb el traçat del camí 

històric de Castillo de Villamalefa, i tampoc la Secció Forestal n’avala el traçat).  

En la figura 30 he sobreposat damunt la pista de la Banyadera el traçat original del camí de 

Castillo de Villamalefa i l’amplada de 37,61 metres del “cordel” a partir de l’eix o vector del 

camí de ferradura, i l’exercici demostra que a l’interior de la finca del Mas de la Cambreta, la 

totalitat de la pista, des de la cruïlla de la Banyadera (on la via pecuària i la pista coincideixen 

amb el camí vell i camí d’herbatge de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena) fins al punt on el 

camí vell que condueix a la font del Paso per la Nevera abandona la pista (que continua cap a 

la Cambreta i Carbo), transcorreria a l’interior de la franja de domini públic de la via 

pecuària, amb l’excepció d’un tram de cent metres des del Corralico en direcció a la 

Cambreta. 

Això no obstant, es pot afirmar que la identificació del camí de Castillo de Villamalefa amb el 

“Cordel Entre Términos” és produeix posteriorment a l’elaboració de la planimetria 

municipal de l’any 1911. En efecte, a la minuta de la sèrie històrica del mapa topogràfic 

nacional a escala 1:50.000 (full 592 de Villahermosa del Río),  dibuixat el 1930 i actualitzat el 

1948 (i publicat el 1949), la secció del camí de Castillo de Villamalefa que va de la Banyadera 

al Mas de la Cambreta no figura com a via pecuària (tampoc a l’avanç cadastral de 1920). Per 

consegüent, cal atribuir la superposició amb tinta roja damunt la planimetria original de les 

vies pecuàries a un afegit posterior a 1948, i anterior o contemporani a l’elaboració del 

plànol que acompanya el projecte de classificació de vies pecuàries de Vistabella de l’any 

1960. 

Contràriament, la planimetria original de 1911 indica que, des de la Banyadera, la via 

pecuària segueix la “pared o cercado de piedras” que separa les finques de la Cambreta 

(Vistabella) i Sanahuja (Xodos) fins a la fita o molló núm. 6. 

L’acta d’atermenament dels termes municipals de Vistabella i Xodos de l’any 1889 ho 

descrivia de la següent manera (Annex, doc. 18): 

“Mojón núm. 6. [descendiendo del pico de Peñagolosa] Desde este nuevo mojón siguiendo la 

línea recta al punto llamado Corral dels Valencians hoy corral de Doro va a buscar el paso 

Real por la pared límite a la masía de Sanahuja llamado de la Pegunta [és a dir, el camí de 

Sant Joan de Penyagolosa a Llucena, anomenat “Camí del barranch de la Teixeda y hara de la 

Pegunta” a la visura de 1759] y en el extremo del prado de la Bañadera se encuentran dos 

hitos que fueron respetados y sigue la línea recta formada por las paredes de los límites de 

las heredades de Sanahuja y Chiquetes o Benages quedando todo el paso de la propiedad del 

término de Vistabella…” 

Alhora, en l’acta d’atermenament de 1910 trobem una nova descripció del molló núm. 6 
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(Annex, doc. 19): 

“6º mojón. Se reconoció como tal uno de piedra y mezcla, de forma aproximadamente 

cónica, de dos metros de altura, por tres metros de y sesenta centímetros de circunferencia 

en la base. Sitio denominado Peñagolosa, al pie del cerro del mismo nombre, en una pared 

que separa en la actualidad un campo de trigo propiedad de herederos de Antonio 

Montferrer [Sanahuja] de una porción de terreno de monte bajo y erizos también de los 

herederos de Antonio Montferrer por la parte de Vistabella [La Cambreta]“ 

La paret o, millor dit serrada o “cercado de piedras” (Foto 12), s’observa encara actualment i 

acaba al peu del puig o llometa, de 1.513 m d’altura, situat a uns 50 m al NE de l’aparcament 

del Corralico, d’on s’infereix que “Corral dels Valencians” o “Corral de Doro” referit a l’acta 

d’atermenament de 1889 correspon a l’actual “Corralico”. Al punt on acaba la tanca o 

“cercado” de pedra no hi ha actualment cap fita o molló amb les característiques descrites 

l’any 1910. 

De les visures de 1597 i 1759, i de l’acta de 1889, és desprèn, també, que el pas ramader o 

camí assagador no parteix pròpiament els termes municipals atès que aquest transcorre a 

tocar del termenal, però per la banda de Vistabella, és a dir pel costat de la finca del Mas de 

la Cambreta. 

La descripció d’aquesta secció del “cordel” al projecte de classificació de les vies pecuàries 

de Vistabella, elaborat pel Servicio de Vías Pecuarias de la Dirección General de Ganadería 

del Ministeri d’Agricultura l’any 1960, és molt genèrica i, en cap cas, no afirma que la via 

pecuària coincidisca amb el camí de Castillo de Villamalefa (Annex, doc. 21):  

“saliendo a la derecha el camino de Mas de Benajes y seguidamente sale a la derecha el 

camino de San Juan a Lucena del Cid donde se deja la Raya de términos y el Pico de 

Peñagolosa a la izquierda y con la misma dirección se deja a la derecha la Rambla de la 

Teixera, llegando a la Raya de los términos de Villahermosa y este llevando la mitad de su 

anchura por cada uno, pasando por la Masía de la Cambreta...” 

Així i tot, el mapa del municipi de Vistabella que acompanya el projecte de classificació, 

identifica aquesta secció de la via pecuària amb la secció del “Cº de Castillo de Villamalefa” 

que figurava a la planimetria municipal de 1911 i al mapa del polígon 60 de l’avanç cadastral 

de 1920 (Annex, doc. 14), i, a partir del Mas de la Cambreta, amb la línia de la partició dels 

termes de Villahermosa del Río i Vistabella establerta l’any 1910. 

Però cal subratllar que ni l’atermenament de 1889, ni el de 1910, ni el de 1929, documenten 

que la via pecuària transcorri per la línia del termenal, i difícilment podria ésser així, atès que 

la línia artificial, en línia recta, que va de la paret sud del paller de la Cambreta al molló 2, 

transcorre pels cingles de Marcén i no és transitable (ni a peu ni amb ramats). La comitiva 

que signava les actes transitava, lògicament, per la cresta dels cingles, i l’acta de 1929 afirma 

que “Tercer mojón ... [la línea divisoria de ambos términos] sigue la misma dirección a la 

cúspide de la montaña [de Marcén] hasta llegar a las piedras llamadas de Marcén y de la 

Cambreta cuyos cinglos sirven de límites de ambos términos” (Annex, doc. 20). 

Per consegüent, el dibuix del traçat de la via pecuària d’Entre Termes, dibuixat al plànol del 

projecte de classificació de 1960, pareix que respon als següents criteris: 

1. Atès que, d’acord amb l’acta d’atermenament de 1910, el camí assagador dit del Cap 

del Terme segueix la línia de la partició del terme des del molló comú als termes de 

Xodos, Vistabella i Adzaneta fins a la creu del camí de Xodos a Sant Joan de 

Penyagolosa, es va adoptar el mateix criteri en la partició de Vistabella amb 

Villahermosa del Río, tot i que això no constava en cap acta d’atermenament. 

2. Atès que la planimetria de Vistabella de 1911, entre la Banyadera i la Cambreta, sols 
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recollia el camí de ferradura de Castillo de Villamalefa, es va dibuixar la via pecuària 

pel mateix camí de ferradura fins a trobar la línia del termenal. 

Això no obstant, el camí assagador d’Entre Termes ha de correspondre històricament al camí 

de l’herbatge dit via del Corral dels Valencians o via del Forn dels Valencians, el qual figura a 

les visures de Vistabella, descrivint-se l’any 1597 de la següent manera (Annex, doc. 23): 

“I d’allí anaren a reconèixer una mallada d’herbatge que està en la Lloma Plana ... i de la dita 

mallada seguint un camí que va al tossal d’en Marcén ... i quant foren en la heretat d’en 

Jaume Monferrer, òlim de Guillem Barats [el Mas de la Cambreta], ... i d’allí pujaren dits 

prohòmens i reconegueren les mallades de Marcén ... i tornant al camí seguint aquell, 

passada una riscla de roques, entrant en la devesa o serrada de dit mas de Jaume Monferrer 

[Mas de la Cambreta], trobaren dos fites, una a cada part ... i baixant lo prat avall envers la 

font, ne trobaren altres dos, una a cada part, i quant foren al cantó de l’hort, passada la font  

[Font de la Cambreta], trobaren una fita vella i a [la] part d’amunt no n’hi ha perquè va per la 

roca, i trobaren que en dit camí lo any proppassat havia llaurat en lo camí Joan Fores d’en 

Gabriel i trobaren lo restoll i perçò li acusaren lo frau a d’aquell, i dita font està enmig del 

camí [Font de la Cambreta] i seguint camí passat lo barranquet [barranc de la Teixera], passat 

l’hort on la pujada abans d’arribar a la calçadeta, trobaren una fita vella i n’hi posaren una 

nova i a [la] apart de damunt no n’hi posaren per ésser clapissal i roques [Lloma del Conill], i 

passe dit camí lo pinar anant fins a la mallada de la Teixeda Redona [els Castellets], i en la 

selleta de la dita Teixeda Redona [collet que separa els Castellets del Corralico] trobaren dos 

fites a cada part, que denota dit camí que passa devers lo forn dels Valencians. [...] I d’allí 

passaren a veure y reconèixer la mallada de la Teixeda Redona [els Castellets] ... e passant 

avant devers la via del Forn dels Valencians en lo collet [coll del Corralico] trobaren dos fites 

velles, una a cada part, e seguint dit camí, passada la creueta del Prat de Penyagolosa o de la 

Banyadera, trobaren dos fites, la una volta lo terme de Xodos i altra a la part de Jaume 

Monferrer junt a una contrafita, que la contrafita designe lo camí [que] va a l’abeurador de la 

Teixeda [el camí del barranc de la Teixeda o de la Pegunta]” 

I  l’any 1759 de la manera següent (Annex, doc. 24): 

“los dits síndics i mensagers anaren a mirar i reconèixer la mallada que està en la Lloma 

Plana, la qual té ses entrades i eixides, i des de dita mallada emprengueren un assagador 

d’herbatge que va al tossal de Marcén ... I des d’allí [Mallada de Marcén] los dits síndics i 

mensagers tornaren al sobredit assagador d’herbatge ... passada una riscla de roques junt a 

una serrada que solia ser de dit Gabriel Forés, i hui dels hereus de Geroni Forés [Mas de la 

Cambreta], ... i damunt d’una roqueta trobaren una creu ... i més avant, baixant lo prat avall 

... més avant envers la font trobaren la fita ... i passada la font que està enmig de l’assagador 

d’herba [Font de la Cambreta], que al cantó de l’hort trobaren una fita vella a la mà esquerra 

i a la mà dreta no n’hi trobaren, ni menys n’hi posaren, per quant va per les roquetes avant, i 

seguint lo dit assagador d’herbatge passat lo barranquet [barranc de la Teixera], en la pujada, 

ans d’arribar a la calçadeta, trobaren dos fites velles a cada part ... i més amunt no n’hi 

trobaren, ni menys n’hi posaren, per ser tot clapissal i roques, i passada la dita costera, alt en 

lo pla [lloma del Conill], i seguint lo dit camí tot pinar avant, i per ser tot clapisseral i roques 

que no es pot cultivar, no hi trobaren ninguna fita, ni menys n’hi posaren, i aplegant a un 

barranquet desada la dita lloma a la mà dreta a la vora d’un bancal, a la punta d’unes roques, 

trobaren una fita vella ... i en les roques trobaren una creu ... i a la mà esquerra, a la part de 

la Llometa Redona [els Castellets] ... la qual Llometa Redona o mallada està davant l’artiga de 

la Banyadera, a on per no trobar la fita i contrafita antigues, que estan a l’indret de la fita i 

creu arrimades a un pi gros, a la ma esquerra de la fita designa lo camí d’herbatge i la 

contrafita l’entrada de la dita mallada. 

Mallada de la Llometa Redona ... i d’allí, per una riscla de roques que roden tota la dita 

llometa, i tornant al mateix camí, ixtiria devers lo Corral dels Valencians [el Corralico]. I 

entrant los dits síndics y mensagers en lo dit camí d’herbatge, més avant de les dessús dites 

fites, en la selleta a la mà dreta [coll del Corralico] trobaren una fita vella ... i a la mà esquerra 
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en trobaren altra de fita vella al costat de la qual trobaren també una contrafita vella al 

costat d’un ginebre que les tapave denotant la fita lo assagador, i la contrafita designa 

l’entrada de la dita mallada, i seguint lo dit camí, passada la creueta del prat de Penyagolosa 

o de la Banyadera, trobaren dos fites velles, un a la vora del terme de Xodos i l’altra a la part 

de dit Forés [Mas de la Cambreta], junt a una contrafita que designa lo camí que entra a 

l’abeurador de la Teixeda o de la Pegunta.”56 

En suma, el camí assagador, a les visures de 1597 i 1759 es descriu amb més detall (i lògica 

geogràfica) que la via pecuària classificada l’any 1960, i totalment desvinculat del camí de 

ferradura de Castillo de Villamalefa. 

La primera secció del camí de l’herbatge dins el mont públic de Penyagolosa correspon al 

“azagador del barranco oscuro” que recull el plànol decimonònic del “Monte denominado 

San Juan de Peñagolosa” (Fig. 31; Annex, doc. 4). Als vols americans, sèries A i B, de 1946 i 

1956 s’observa la continuació del camí assagador fins als horts de la font de la Cambreta 

(Fig. 32). 

Tal com relaten les visures, l’assagador s’enfila des del camí de Villahermosa a Vistabella a la 

Lloma Plana, i ix de la finca pública en direcció als cingles de Marcén (on hi ha una segona 

mallada). Passa per sota de la mallada, i des dels prats existents als cingles de Marcén (ja 

dins la finca del Mas de la Cambreta), l’assagador baixa a la font de la Cambreta, que està 

situada al bell mig del camí (i és un abeurador del camí assagador). Des de la font, 

l’assagador puja a la Lloma del Conill per un camí amb empedrats (“calçadeta”), i passat el 

barranquet del Forn arriba a la selleta o collet que separa la mallada de la Teixeda Redona, 

Llometa Redona o Moleta Redona, que correspon manifestament a la moleta anomenada 

actualment els Castellets.57 I des de l’entrada de la mallada el camí assagador condueix al 

Corral dels Valencians, que l’acta d’atermenament de 1889 identifica amb la zona del 

Corralico on estava situada la fita núm. 6 de la partició, i des d’aquest punt, seguint la 

serrada de pedres que separa les finques del Mas de la Cambreta i de Sanahuja, que parteix 

igualment els termes municipals de Vistabella i Xodos, tal com recull la planimetria de 1911, 

condueix a la cruïlla de camins del prat de Penyagolosa o de la Banyadera, on entronca amb 

el camí assagador que puja de Sant Joan de Penyagolosa pel barranc de la Pegunta (camí de 

Sant Joan a Llucena). La figura 25 il·lustra el recorregut i límits del camí assagador descrit a 

les visures, així com la situació de les mallades. 

Un cop definit aquest traçat (Fig. 33-34), s’observa que si bé el traçat de la pista o camí 

forestal de la Banyadera coincideix àmpliament amb el traçat històric del camí de ferradura 

de 1,5 m d’amplada de Castillo de Villamalefa, sols una curta secció de 65 m de longitud, 

 
56 El camí del barranc de la Teixeda correspon al camí vell de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena, 
descrit igualment en les visures: “Camí del barranc de la Teixeda i ara de la Pegunta ... lo camí que 
puja lo barranc amunt de la Teixeda i hui de la Pegunta, lo qual ix de la ermita del gloriós Sant Joan de 
Penyagolosa, i passa per lo Peiró i puja lo barranc amunt de la font de la Pegunta i va a la via dels 
corrals dels Valencians... i quan foren al cap del collado dels corrals dels Valencians en l’entrada de 
l’assagador d’herbatge ab lo qual s’engrava este que se acaba de fitar” (1759). 
57 Ho confirmen les descripcions del camí d’herbatge del barranc de la Teixeda o de la Pegunta que 
situa la mateixa mallada a la dreta del camí, eixint del mont públic de Sant Joan: “i des d’allí munta lo 
dit camí d’herbatge tot barranc amunt i no trobaren fites alguns, ni menys n’hi posaren, com és tot 
terra ermisa clapissosa i roques, que no es pot curar, hasta que foren a la Moleta Redona que està 
davant l’artiga de la Banyadera, que és mallada d’herbatge, a la ma dreta de dit assagador, i des de dir 
assagador està senyalada l’entrada a la dita mallada ab una fita...” (1759); ídem “E d’allí passaren a 
veure i reconèixer la mallada de la Teixeda Redona, la qual per lo semblant és mallada d’herbatge, la 
qual trobaren estar molt ben fitada a on s’engrana en lo camí de l’herbatge del barranc de la 
Teixeda...” (1597). 
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entre la Banyadera i el Corralico, i una segona secció de 38 m de longitud al mateix Corralico, 

quedaria dins la franja de domini públic del camí d’herbatge descrit a les visures (de 37,61 m 

d’amplada segons l’acta de classificació de la via pecuària de l’any 1960) . 

 

 

Foto. 12. 
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Fig. 30. Coincidència de la pista de la Banyadera amb la proposta de traçat de l’assagador d’Entre 

Termes a l’interior de la finca del Mas de la Cambreta (franja de 37,61 m d’amplada delimitada 

mitjançant dues línies contínues paral·leles de color verd). La fletxa senyala l’únic punt on la pista 

eixiria del domini públic de la via pecuària. 

 

Finca 1128           

Mas de la Cambreta 

 

VISTABELLA 
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Fig. 31. Identificació de l’assagador “del barranco oscuro” que passa per la mallada de la Lloma Plana 

a l’interior del mont públic de Sant Joan de Penyagolosa. 
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Fig. 32. Continuació del camí assagador “del Barranco Oscuro” a l’interior de la finca del Mas de la 

Cambreta en direcció a la font, colorejat damunt del vol Americà, Sèrie B, de 1956. El cercle blau 

indica la situació de la font de la Cambreta. 

 

 

 



INVESTIGACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS AL PIC DE PENYAGOLOSA 

© XAVIER CAMPILLO I BESSES 2022 

63 

 

Fig. 33. Traçat general de 
la via del Corral dels 
Valencials (“cordel de 
entre Términos”), segons 
les visures de 1597 I 
1759. 
1. Via del Corral dels 
Valencians 
2. “Cordel de entre 
Términos” 
3. Camí de Castillo de 
Villamalefa 
4. Camí d’herbatge del 
barranc de la Teixeda o 
de la Pegunta 
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Fig. 34. Detall de l’àmbit 
d’investigació. 
1. Via del Corral dels 
Valencians 
2. “Cordel de entre 
Términos” 
3. Camí de Castillo de 
Villamalefa 
4. Camí d’herbatge del 
barranc de la Teixeda o 
de la Pegunta 
5. Pista de la Banyadera 
6. Camí de la Font 
Trobada 
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4.5. Assagador de Penyagolosa 

L’assagador de Penyagolosa correspon a una via pecuària del terme municipal de 

Villahermosa classificada l’any 1995.58  El camí ramader descrit té una amplada legal variable 

de 10 a 35 metres (Fig. 35).  

La secció del camí que transcorre a l’interior de l’àmbit d’investigació del present dictamen 

es descriu com segueix en la proposta de classificació de vies pecuàries del municipi de 

Villahermosa efectuada per la Conselleria d’Agricultura i Pesca l’any 1991 (Annex, doc. 22): 

“Continúa hacia la "Masía de Peñagolosa", la cual quedará a la derecha de la Vía Pecuaria y 

más adelante pasa por la Fuente del Paso", situada a la izquierda. Dicha fuente es 

abrevadero de ganado. Seguidamente le accede por su margen derecha la "Colada de 

Villahermosa a Peñagolosa" (nº 11). En este punto abandona el camino por el que venía, 

continuando con dirección S-E, en ascenso suave por una senda. Avanza de la misma forma 

en que venía, bordeando el "Alto de Peñagolosa" por su cara S, S-E y E. Aparecen en unas 

rocas grandes, a lo largo de su recorrido, unas "cruces", que la delimitan en su margen 

derecha. Desciende hacía un barranco, lo alcanza, quedando la "Fuente de la Rambla" en su 

interior, la cual es abrevadero de ganado. Sale del cauce del barranco con dirección N-E 

entrando más adelante en el término municipal de Chodos, donde continúa, finalizando su 

recorrido por este término municipal.” 

En suma, aquesta secció del camí classificat arrenca de la Fuente del Paso i condueix a la 

Fuente de la Rambla pel vessant sud de la mola de Penyagolosa, paral·lel a aquest però a 

una cota superior al camí de Villahermosa a Xodos (Fig. 36; Annex. Doc. 15). 

El camí està situat íntegrament a l’interior de la finca del Mas del Renovell (registral 1163). 

El traçat del camí assagador dins l’àmbit d’investigació del present dictamen no té 

representació cadastral, no està documentat en la cartografia històrica i no s’observa 

tampoc en la sèrie històrica aerofotogràfica. Per aquest motiu, caldria dur a terme el 

procediment d’atermenament i amollonament que preveu la legislació de vies pecuàries a fi 

i efecte de poder-ne precisar el recorregut i els límits. 

 

 

 
58 Ordre de 28 de setembre de 1995, de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per la qual 
s’aprova la classificació dels camins ramaders existents en el terme municipal de Villahermosa del Río. 
DOGV núm. 2618, 11/03/1995. 
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Fig. 35. Detall del mapa que acompanya el projecte de classificació de vies pecuàries del municipi de 

Villahermosa del Río (1991). L’assagador de Penyagolosa correspon al camí amb el núm. 5. 

 

 

Fig. 36. L’assagador de Penyagolosa al visor de cartografia de la Generalitat (ICV). 
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5. CONCLUSIONS 

 

La figura 37 recull la situació dels camins descrits en les conclusions. 

 

5.1. Sobre el camí al pic (Fig. 37. 1) 

L’ascensió al pic de Penyagolosa pel costat nord no presenta cap dificultat tècnica i es pot 

afirmar que s’hi ha pujat sempre, atès que els primers testimonis escrits remeten al 1564 

quan la muntanya ja era “bien conoscida y frequentada de los expertos ervolarios”. 

La primera referència escrita concreta al camí que puja al pic es deu a Pascual Madoz i va ser 

publicada l’any 1849, i la primera referència a una ascensió amb cavalleries remet a 1851-

1855 i subratlla la facilitat del camí d’accés, també per a les cavalleries: “el acceso por la 

parte del Norte es bastante fácil ... Nuestra ascension á la Peñagolosa se componía de una 

caravana bastante numerosa, en todo diez personas y seis mulas”. 

La primera representació cartogràfica del camí al pic des del santuari de Sant Joan figura al 

mapa manuscrit de la província de Castelló dibuixat per Francisco Coello el 1851. El mapa 

confirma les descripcions escrites de 1849 i 1851-1855. 

Aquestes referències proven que quan, entre 1864 i 1866, els enginyers militars construïren 

al pic un vèrtex geodèsic de primer ordre, el camí que puja al pic ja existia. 

La segona representació cartogràfica més antiga del camí del pic de Penyagolosa, des del 

camí de Sant Joan a Llucena, apareix a la planimetria o minuta del terme municipal de 

Xodos, primer mapa oficial del terme municipal, dibuixada pel Instituto Geográfico y 

Catastral l’any 1911, amb la denominació inequívoca de “Senda a Peña Golosa”.  

Totes aquestes referències documentals, contradiuen i desacrediten objectivament la 

memòria popular, de naturalesa subjectiva, que atribuïx al camí un origen relativament 

modern, bé obert per construir la fita geodèsica al principi del segle XX (tot i que és molt 

més antiga), bé amb motiu de l’entronització de la Mare de Déu del Lledó l’any 1959, amb la 

finalitat que les mules poguessin pujar la càrrega necessària per a la construcció de la creu 

del pic, o fins i tot més modern, identificant-lo amb una obra dels anys 70 del segle passat 

per accedir a l'observatori del pic. 

El camí actual que puja al pic transcorre a banda i banda de la línia que separa els termes 

municipals de Vistabella i Xodos, i consegüentment, es pot identificar amb el camí que ja 

figura a la planimetria municipal de Xodos de 1911. Atès que la línia que separa els termes 

municipals és també la línia que separa les finques de la Cambreta (registral 1128) i de 

Sanahuja (registral 1677), això comporta igualment que el camí transcorre actualment de 

manera alternativa per terrenys de propietat privada (la Cambreta) i terrenys de propietat 

pública (Sanahuja), però majoritàriament (55,62%) a l’interior de la finca de Sanahuja, el 

titular de la qual és la Generalitat. 

D’això es desprèn que el camí documentat ja en 1851 segueix el traçat que millor servix per 

satisfer la finalitat inherent d’accedir al pic, amb independència de les finques privades per 

on el camí puga transcórrer o passar, d’on s’infereix clarament que el camí no és el producte 

d’una iniciativa particular amb la finalitat de proporcionar un accés exclusiu o privatiu al 

propietari d’una o altra de les finques privades que el camí circumstancialment travessa. 

Si bé fins a la darreria del segle XIX el camí al pic s’ha de posar en relació amb les activitats 

econòmiques i científiques documentades a l’entorn del pic (extracció de neu, recol·lecció 
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d’herbes, ramaderia, exploració geològica i geogràfica), l’accés al pic amb una finalitat social 

de caràcter lúdic o simbòlic (patriòtic, religiós, turístic, esportiu) està documentat almenys 

des del canvi de segle, quan l’any 1901 un estiuejant a Llucena publica a “Las Provincias” que 

la muntanya es “aspiración ardiente de todo veraneante”. Ho confirma Sarthou l’any 1908 

quan publica a la revista Nuevo Mundo de Madrid el primer reportatge il·lustrat d’una 

ascensió al pic de Penyagolosa. 

L’ús social de la muntanya i el desig ciutadà de conèixer i coronar el pic tingut pel més 

enlairat del regne de València s’incardina en la fama o la projecció social de la muntanya, 

que remet almenys al segle XVII, quan Escolano ja es referix a Penyagolosa com a “famosa 

sierra” que és entre els valencians “de mucho nombre”, però que apareix plenament 

consolidada al darrer terç del segle XIX, en paral·lel a l’esclat inicial del fenomen cultural i 

social de l’excursionisme o muntanyisme, tal com demostren els epítets elogiosos adreçats a 

la muntanya en aqueixa època: “el famoso pico de Peñagolosa” (1869), “Peñagolosa: monte 

célebre y notable del antiguo reino de Valencia ..” (1891), “los famosos montes Universales y 

Peñagolosa, por cuyas altas cumbres y arriscadas faldas pasaron los viajeros en sus 

expediciones...” (1903), “excelsa cumbre de Peñagolosa” (1909). 

Entrat el segle XX, l’excursió al pic de Penyagolosa es converteix en una activitat popular que 

atrau, molt principalment, a habitants de la província de Castelló, però també de la resta del 

País Valencià, i d’altres indrets d’Espanya. Recordem en aquest sentit els reportatges 

publicats en 1908 a la revista Nuevo Mundo (Madrid), en 1911 a la Il·lustració Catalana 

(Barcelona), en 1918 i 1920 a La Esfera (Madrid), i en 1929 a Las Provincias (València). 

Les activitats socials a l’entorn de Penyagolosa inclosa l’ascensió al pic estan àmpliament 

recollides, publicitades i descrites a la premsa local anterior a l’esclat de la guerra civil de 

1936-1939, amb un caràcter popular i massiu (excursions en grup i organitzades per entitats 

socials, culturals o esportives). Per consegüent, abans de la guerra, l’ascensió a Penyagolosa 

ja és una activitat totalment consolidada de naturalesa lúdica-esportiva amb un destacat 

component cultural i patriòtic, fins al punt que, l’any 1924, la societat pel foment del turisme 

de la província de Castelló s’anomena, molt significativament, “Sociedad Peñagolosa”. 

Superat l’impàs de la guerra i de la postguerra, comença a recuperar-se la demanda social 

d’accés a la muntanya, tal com posa de manifest la celebració al pic d’una missa el 18 de 

maig de 1953, i sobretot, l’acampada social organitzada anualment pel Centre Excursionista    

de Castelló des de 1955 i l’entronització de la Mare de Déu en 1959, amb la celebració de 

l’eucaristia al pic ininterrompudament fins a l’actualitat. 

Aquestes activitats socials documentades són, simplement, les més destacades o 

significatives, entre un ventall molt més ampli, que s’han vingut celebrant a Penyagolosa 

continuadament des del darrer quart del segle XIX, activitats que perviuen al temps actual 

tal com posen de manifest els més de 10.000 usuaris que pugen anualment al pic, d’acord 

amb l’estadística elaborada pel parc natural. 

En suma, el camí al pic de Penyagolosa és un camí històric de ferradura documentat almenys 

des de 1851, que ha estat destinat a un ús públic -lliurement, massivament, 

ininterrompudament- almenys des de la darreria del segle XIX, durant més de cent anys, 

motivat pel simbolisme cultural, patriòtic i religiós de la muntanya, és a dir per la seua gran 

significació social que equipara la muntanya a un objecte sagrat de la col·lectivitat (igual com 

altres indrets i muntanyes simbòliques del país), sense que constara fins a 2014 l’oposició 

expressa o tàcita dels propietaris de les finques privades de Sanahuja, el Renovell, Mas de la 

Cambreta, per on transcorre el camí, i no constant tampoc que el camí fos construït 

(anteriorment a 1851) per aqueixos mateixos propietaris, ni que mai en feren un 
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aprofitament de caràcter exclusiu o privatiu, condicionant o impedint d’alguna forma 

inequívoca l’ús públic del camí al pic. 

Per consegüent, aquest dictamen conclou que el camí al pic de Penyagolosa és un camí 

públic, d’ús públic des de temps immemorial. 

 

5.2. Sobre el camí de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena (Fig. 37.2) 

El camí de Sant Joan de Penyagolosa a Llucena, malgrat la seua absència al mapa parcel·lari 

vigent, és un camí àmpliament documentat en tant que camí veïnal de ferradura, camí 

romeu de Llucena al santuari de Sant Joan, i camí assagador (no classificat). 

El camí històric condueix del santuari de Sant Joan al coll de la Banyadera pel barranc i la 

font de la Pegunta (abeurador del camí assagador). 

El camí, amb la denominació “Camí del barranch de la Teixeda y hara de la Pegunta”, és via 

pecuària segons el llibre dels camins d’herbatge o visures de Vistabella de 1597 i 1759, però 

no va ser inclòs dins l’expedient de classificació de vies pecuàries de Vistabella de l’any 1960. 

L’amplada tradicional del camí de ferradura, documentada a la planimetria municipal de 

Vistabella de l’any 1911, és de 2,5-3,0 metres, però es desconeix l’amplada del camí 

assagador en no haver estat classificat, si bé l’amplada mínima de les vies pecuàries 

classificades a Vistabella és de 5 metres. 

El camí seguix en ús i està senyalitzat dins dels itineraris del parc natural, formant part del 

PR-V-79. 

Es tracta d’un camí públic, d’ús públic des de temps immemorial, en la seua triple condició 

de camí veïnal o municipal, camí romeu i via pecuària. 

El camí que va del Corralico a la Font Trobada (Fig. 37.3), que transcorre en la seua major 

part a l’interior de la finca de Sanahuja, equipat igualment com a part del PR-V-79, no és sinó 

un ramal històric del camí de Llucena (anterior a 1946), que condueix a l’antic camí 

assagador del Corral o del Forn dels Valencians (v. 5.4.).  

 

5.3. Sobre el camí de Villahermosa a Xodos (Fig. 37.4) 

El camí de Villahermosa a Xodos és un camí veïnal, de ferradura, ben documentat,. 

El camí històric, situat als termes municipals de Villahermosa del Río i Castillo de Villamalefa 

(que continua després en direcció a Xodos), condueix de Villahermosa a Xodos pel vessant 

sud del pic de Penyagolosa. 

L’amplada del camí de ferradura, que recull la planimetria municipal de Villahermosa del Río 

de l’any 1911, és de 0,80-0,85 metres, però el mateix camí en la planimetria de Castillo de 

Villamalefa té una amplada de 10,00-12,00 metres (pròpia d’un camí assagador), i de 0,5 

metres en la de Xodos. Aquesta disparitat d’amplades només es pot atribuir a la disparitat 

de criteri dels topògrafs (tots diferents) que feren cadascuna de les planimetries. Les 

amplades de 0,5-0,85 m s’han de referir necessàriament a l’amplada aparent de la part 

central del camí, que trepitgen persones i bèsties, però tractant-se de camins de ferradura o 

cavalleries, l’amplada real s’ha de situar al voltant dels 2 metres atès que aquesta és 

l’amplada necessària per al pas d’una cavalleria carregada amb albardes (com ara l’amplada 

de 2,5-3,0 m del camí de Llucena, que documenta la planimetria de Vistabella). 

El camí figura al cadastre i la seua titularitat és pública (ref. cad. 12130A00309003), si bé el 
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traçat del camí al mapa parcel·lari vigent té una precisió inferior a la del mapa topogràfic 

oficial de l’Institut Cartogràfic Valencià, alhora que manca la secció del camí històric que 

travessa la parcel·la amb referència cadastral 12130A00460001. Manca igualment una curta 

secció del camí a l’interior del terme municipal de Castillo de Villamalefa. 

El camí, separa els polígons 3 i 4 del mapa parcel·lari de Villahermosa del Río. Cal subratllar 

al respecte, que al mapa parcel·lari antic la funció de separar o delimitar polígons estava 

reservada als camins veïnals, de naturalesa pública,59 d’acord amb les Instrucciones para la 

ejecución del catastro topográfico parcelario, de l’any 1942, que establien que: 

“Los límites de estos polígonos serán siempre líneas permanentes no expuestas a 

variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, carreteras, canales, etc. Se prescindirá, 

por tanto, de arroyos cuyo curso pueda variar, caminos rurales que no estén bien 

determinados y puedan asimismo cambiar de un año para otro, sendas, caminos de 

servidumbre que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente garantía de 

inmutabilidad.” (Capítol II, 11). 

El camí seguix en ús i està senyalitzat dins dels itineraris del parc natural, formant part de 

l’itinerari de la volta al pic de Penyagolosa. 

Es tracta d’un camí públic, d’ús públic des de temps immemorial, en la seua condició de camí 

veïnal o municipal. 

 

5.4. Sobre el camí de Castillo de Villamalefa (Fig. 37.5) 

El camí de Castillo de Villamalefa és un antic camí veïnal de ferradura, també camí de servei 

o d’accés a la nevera dita de Penyagolosa o de la Cambreta, que data del segle XVII. És camí 

del santuari de Sant Joan a Castillo de Villamalefa, però també camí veïnal i romeu de 

Villahermosa del Río a Sant Juan de Penyagolosa. El camí de Villahermosa conduix d’aquesta 

vila a la Fuente del Paso pel camí dit “de Peñagolosa”, que travessa per la “Puerta de 

Peñagolosa”. Des de la font es pot anar al veïnat de Carbo, a Sant Joan de Penyagosa per la 

nevera i la Banyadera, a Xodos pel camí del Collado. 

Aquesta vinculació amb l’edifici històric de la nevera, i el fet que el camí ja figure identificat 

en les planimetries municipals de Villahermosa del Río i Vistabella, de l’any 1911, prova que 

el camí no és un producte de l’activitat excursionista recent (de la 2ª meitat del segle XX), 

menys encara de l’establiment modern de l’itinerari de circumval·lació del pic de 

Penyagolosa senyalitzat pel parc natural com a sender de petit recorregut (PR). 

L’amplada del camí de ferradura, que recull la planimetria municipal de Villahermosa del Río 

de l’any 1911, és de 0,80 metres, però el mateix camí en la planimetria de Vistabella té una 

amplada de 1,5 metres. Tractant-se d’un camí de ferradura o cavalleries, l’amplada real del 

 
59 Els camins veïnals eren els camins públics de segon ordre que posaven en comunicació els veïnats i 
partides d’un municipi. Arran de la promulgació del RD de 7 de abril de 1848 el terme “camí veïnal” 
s’aplicaria als camins de primera categoria (de 1er o 2on ordre) aptes per al trànsit de carruatges 
(després d’automòbils) construïts o subvencionats per les diputacions provincials. Per extensió, el 
terme “camí veïnal” esdevingué sinònim de “camí públic”, aplicat tant als nous camins veïnals com als 
antics camins rals i als camins veïnals de naturalesa històrica: “Los caminos públicos que no están 
comprendidos en las clases de carreteras nacionales o provinciales se denominarán en los sucesivo 
caminos vecinales de primero y segundo orden...” RD de 1848.; “Camino vecinal.- El que va de un 
pueblo a otro, o a cualquier punto del término del mismo pueblo y es costeado de fondos 
municipales.” DRAE, 1884; Diccionari IEC: “camí veïnal Camí construït i conservat pel municipi.”; 
DCVB: “Camí veïnal: el camí que va de poble a poble, o del poble al camí real o a la carretera”. 
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camí s’ha de situar més a prop de la segona dada (que és l’amplada observada també sobre 

el terreny durant el reconeixement de camp) que de la primera, atès que l’ample necessari 

per al pas d’una cavalleria carregada amb albardes gira al voltant de 2 metres. 

Al cadastre de Vistabella vigent el camí s’identifica amb la pista de la Banyadera, mentre la 

secció històrica que transcorre a l’interior del terme de Villahermosa del Río no està 

actualment cadastrada (tot i que figurava a l’avanç cadastral de l’any 1920). 

L’anàlisi de la sèrie història aerofotogràfica (vols de 1946, 1956 i 1967) prova que la 

carretera forestal, des del coll de la Banyadera fins al punt on el camí vell se separa de la 

pista que va al Mas de la Cambreta i Carbo, es va construir entre 1965 i 1967 seguint el 

traçat del camí de Castillo de Villamalefa, el qual fou destruït o quedà inutilitzat per la 

construcció de la pròpia pista de 4 metres d’amplada. 

De resultes de la construcció de la carretera, l’ús públic pedestre del camí veïnal va mudar o 

es va traslladar a la carretera de nova construcció, camí de servei de naturalesa privada 

construït per iniciativa de l’administració forestal, gravat amb una servitud de pas de 

caràcter recíproc (constituïda però no inscrita) que grava i beneficia alhora a la mateixa 

administració forestal i als propietaris que col·laboraren econòmicament en la seua 

construcció (Cambreta, Sanahuja, Marcén i Benages). No consta a posteriori cap acte de 

cessió de la titularitat de la pista a una administració pública per part dels propietaris titulars 

del dret de pas. 

En suma, la pista forestal o carretera de la Banyadera correspon a un camí privat, però a 

l’interior del qual transcorre un camí veïnal o municipal de ferradura, de naturalesa pública, 

d’almenys 1,5 metres d’amplada (actualment equipat i senyalitzat dins l’itinerari pedestre 

que fa la volta al pic de Penyagolosa). 

Alhora, d’acord amb el mapa que acompanya el projecte de classificació del “cordel de Entre 

Términos”, camí assagador de 37,61 m d’amplada segons el projecte de classificació de 

1960, tant el camí vell com la pista moderna transcorrerien en la pràctica totalitat a l’interior 

de la franja de domini públic de la via pecuària. 

Això no obstant, la descripció als antics llibres dels camins d’herbatge del camí assagador 

anomenat a les visures de 1597 i 1759 “via del Corral dels Valencians” o “via del Forn dels 

Valencians” (Fig. 37.7), contradiu la proposta de traçat que figura tant al mapa del projecte 

de classificació com a la capa de vies pecuàries del visor de l’Institut Cartogràfic Valencià. 

D’acord amb aquests documents històrics, la via pecuària, provinent de la mallada de la 

Lloma Plana, seguix pel camí assagador anomenat també “azagador del barranco oscuro” en 

direcció al tossal de Marcén, on hi ha una mallada, i d’aquest baixa a la font del Mas de la 

Cambreta (on hi ha un abeurador), que està situada al bell mig del camí, i des de la font 

travessa el barranquet de la Teixera per enfilar-se al collet que separa la mallada de la 

Llometa o Moleta Redona (l’actual mola dels Castellets) del Corralico, i des d’aquest coll 

condueix al coll del Corralico on l’any 1910 hi havia el molló número 6 de l’atermenament de 

Vistabella amb Xodos (a l’indret anomenat “Corral dels Valencians” o “Corral de Doro” l’any 

1889). Des del molló, la via pecuària baixa al coll o creu de la Banyadera seguint per la part 

de Vistabella (finca del Mas de la Cambreta) la serrada de pedres que separa finques (Mas 

de la Cambreta i Sanahuja) i municipis (Vistabella i Xodos).  

Per consegüent, aquest dictamen conclou que l’antic camí de Castillo de Villamalefa i l’actual 

pista forestal de la Banyadera són, d’acord amb la realitat històrica documentada, camins 

diferenciats de la via pecuària classificada amb la denominació ahistòrica “cordel de Entre 
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Términos” 60  (en realitat “assagador del Corral dels Valencians”), camins que sols 

circumstancialment coincideixen en la secció de la pista que va de la Banyadera al Corralico 

(on camí vell i camí assagador se separen). 

 

5.5. Sobre l’assagador de Penyagolosa (Fig. 37.6) 

El camí assagador de Penyagolosa és una via pecuària del terme municipal de Villahermosa 

del Río classificada l’any 1991 com un “cordel”, amb una amplada variable de 10-35 metres, 

que dins l’àmbit d’investigació del present dictamen conduïx de la Fuente del Paso (i del 

camí de Villahermosa del Río a Xodos) a la Font de la Rambla (sobre la línia del terme 

municipal de Xodos), sempre per la cara sud del pic de Penyagolosa. 

Si bé la descripció del camí al projecte de classificació senyala l’existència de creus a les 

roques sobre el terreny, que delimiten el recorregut de la via pecuària, el traçat del “cordel” 

que recullen tant el mapa que acompanya el projecte de classificació com el visor de 

cartografia de l’IVC, té un valor merament informatiu, i caldrà dur a terme el corresponent 

acte administratiu d’atermenament i fitació per tal de delimitar legalment el recorregut i els 

límits concrets del camí assagador ja classificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 El nom popular del camí assagador que separa els termes de Xodos i Vistabella és “assagador de 
Cap de Terme” tal com recull l’acta d’atermenament de l’any 1910. 
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Fig. 37. Conclusions. 
 
1. Camí al Pic de 
Penyagolosa 
2. Camí de Sant Joan de 
Penyagolosa a Llucena 
3. Camí de la Font 
Trobada 
4. Camí de Villahermosa 
a Xodos 
5. Camí de Castillo de 
Villamalefa (parcialment 
pista de la Banyadera) 
6. Camí assagador de 
Penyagolosa 
7. Camí assagador de la 
via del Corral dels 
Valencians (“Cordel de 
Entre Términos) 
 

1 

5 

4 

2 

3 

7 

2 

6 

Finca 1128           
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