
Anant Anant 
caminades 

CASTELLÓ – SANT JOAN DE PENYAGOLOSA  
PRIMER TRAM 
CASTELLÓ – SANT VICENT BORRIOL: 14,2 Km. 
Duració anada: 1 hora 32 minuts 
Duració tornada: 55 minuts 

0 m  Eixida: Polisportiu Sindical. 
100 m  Girem a l'esquerra, estem davant l'antiga caserna Tetuán XIV. 
400 m   Girem a la dreta. 
200 m   Pujada suau paral·lels a la caserna. 
600 m  Pujada i baixada de l'autopista, després pujada i baixada de la carretera nacional. Al finalitzar 

trobarem tres carreteres, agafarem la carretera de la dreta, la del mig va a la Penyeta Roja. 
400 m  La carretera va paral·lela a l' autopista, fins trobar-nos una carretera cap l' esquerra, a on hi 

ha un cartell que indica Racó de la Torreta . STOP
300 m  Comencem una pujada suau, a la meitat en trobem uns hivernacles. 

Al finalitzar comença l'urbanització. 
500 m  Seguim recte el carrer principal, que té una forta pujada, tenim xalets a les dos vores. 
100 m  Fals pla. 
200 m  Pujada pronunciada. 
200 m  Pla i ja s'ha acabat la urbanització, i la carretera deixa pas a la pista, davant tenim el castellet, 

una paret vertical a on van molta gent a escalar. STOP
200 m  -3' Anem per la pista, comença una pujada suau. 
160 m  3' La pista desapareix , anem per una senda, per la part esquerra del barranc i al final creuem el 

barranc de la Torreta. 
150 m  2' Pujada de la vessant del barranc, amb forta pendent, molt castigat per les darreres pluges. Al 

final és troba una pista .que cap la dreta es va al Castellet, però nosaltres agafem la part 
esquerra. 

250 m  4' Pujada suau de la falta de la muntanya, Primer pista, desprès senda. 
100 m  2' Tram final, pujada forta per damunt de pedres, que moltes estan soltes no hi ha senders, per 

fi arribem a la cantera. STOP
300 m  4' Travessem la cantera, anem primer a la dreta, després fem una corba de 180° en el segon 

carrer que trobem a la dreta, anem baixant . Al acabar la cantera trobem dos camins agafem 
el de la dreta. 

100 m  1' Trobem un altre encreuament, esta volta agafem el de l'esquerra 
400 m  6' La pista comença primer plana, desprès un poquet de baixada i un pujada de quasi 300 m., 

quan arribem dalt ja podem vore el camp de golf de la Coma. 
400 m  5' Baixada fins arribar a les tanques del camp de golf. Estem al costa del forat nº15. 
300 m  4' Anem paral·lels a les tanques del camp de golf., fins que la pista deixa el camp golf. STOP

50 m  l' Agafem una petita senda a on creurem un barranquet, en aquest moment la senda es fa molt 
estreta, i amb una forta baixada. 

300 m  3' A partir de passar el barranc començarem a pujar, primer una senda, desprès una pista fins 
arribar a la carretera de la Coma-Borriol. 

700 m  9' Primer tindrà una pujada i desprès baixarem fins trobar- la rotonda, abans passarem pel pont 
del riu de Borriol que porta aigua que ens indica Borriol i l' ermita de Sant Vicent. 

400 m  5' Ermita de Sant Vicent. 
 55’ Tornada pel mateix camí. 

 


