
EIXIDA A VILAFAMÉS 
 
El punt de partida és la plaça de la Font de Vilafamés, pugem per les escales al costat de casa Concha, 
seguim per la rampa a la dreta pel carrer Sant Raimon, plaça Sant Raimon i després pel Camí de la Serra. 
 
Caminem per una pista asfaltada amb pendent, quan comencem a baixar trobem un pi i davant una 
senda de terra a l’esquerra (al pis asfaltat hi ha escrit CMB). Continuem per la senda, trobem els 
posts de llum a l’esquerra. Hi veiem els pobles de: L’Alcora, Costur, Mas d’Avall, Benafigos, Culla, les 
Useres, la Vall d’Alba i Benlloch. Trobem un camí que creua el que portem, no ens desviem, seguim tot 
recte pel camí que portem, després es veu el mar. 
 
El mont Gaido a l’esquerra, davant hi trobem les antenes, estem a LA PENYA a 783 m d’altitud. A 
l’esquerra veiem La Pobla i més avant Castelló i si el dia és clar fins les Illes Columbretes. 
 
Seguim la pista, es veu l’Alcora i a la dreta del camí hi ha un forat que té més de 200 metres de 
fondària, al costat d’una carrasca (tirar una pedra). 
 
A l’esquerra es veu EL MOLLET (un camí a la dreta ens torna al poble, NO el seguim), anem per 
l’esquerra, seguim unes marques blau clar, passem el Mas de Sémoles i  arribem al terme de Borriol, 
seguim avall i a l’esquerra ens desviem per entrar a la FONT DE MARTÍ  en el Mas de Flora, 
esmorzar i tornar al camí que havíem deixat. 
 
A la bifurcació triem el camí de la dreta cap avall, seguim les marques blau clar. Trobem les marques 
de la GR33 (roig i blanc), les seguim (l’altre camí ens porta a Castelló). Hi arribem al POU DEL 
MOLLET (es pot beure poant), deixem la GR 33 al Mas de Panero (per aquí NO anem, hi tornarem). 
 
Seguint el camí que marca la X i les marques blanques hi ha una pinaeta a l’esquerra, seguint el camí 
hi voregem el MOLLET, (al cim hi ha un poblat Ibèric però és difícil pujar). Continuem per la pista, 
passem per les mines de terra i en la bifurcació seguim a l’esquerra  (per la dreta es baixa al poble, 
NO) al davant hi ha una barrera. 
 
La pista ens porta a l’ermita de SANT MIQUEL, de l’ermita al poble hi ha 2 hores, dinem a Sant 
Miquel i després tornem pel mateix camí fins el Mas de Panero que agafem el camí de l’esquerra 
seguint la GR 33, pugem fins el Mas d’Evaristoon ens desviem per una senda estreta a l’esquerra 
(davant es veu el Mollet). La senda ens porta a una pista. Seguim per la dreta, a una de les primeres 
revoltes del camí s’hi pot baixar a la font de la CANEL. 
 
Quan es veu l’Alcora a l’esquerra una carrasca i a la dreta un toll i 2 garrofers, ens desviem un altra 
vegada per senda que pareix un barranc i trobem una planta que es diu murta. 
 
Seguim muntanya amunt pel costat d’una canonada després hi veiem vaques a l’esquerra i anem 
pujant seguint pel costat d’un ballat amb fil  blanc (no tocar, té electricitat). 
 
Es veu la Penya i les antenes i una casa derruïda a l’esquerra, la voregem, seguim les fletxes blanques a 
l’esquerra.  Al davant veiem una pitera i ens desviem cap a la dreta (per una rampeta de terra roja). 
La pista ens porta a la font de la TRISIOLA, seguim el camí, passem per un camí empedrat i per fi 
arribem al poble, eixim al carrer Nou, cantó amb el carreró i d’ací fins a la plaça de la Font. 
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