
GR-7: Fredes - El Boixar - Vallibona
Primera part: FREDES - EL BOIXAR (Descripció d'Esteban Cuéllar al seu llibre del GR-7)

00': Eixim de Fredes per una pista de cement a l'esquerra, junt al cementeri. Entre dos bancs (el senyal està en un arbre), descendim fins el riuet, que creua prenent un assagador a la
dreta.

09': Creuem la carretera que arriba a Fredes entrant a un camí cementat entre bancals abandonats. De seguida, ignorem un camí a la dreta. Després passem el depòsit d'aigua i
seguim en lleuger ascens.

17': Abandonem el camí junt a una torre de l'estàs elèctric i ens internem per una senda a l'esquerra. Passem junt a una altra torre.

29': Desemboca en un camí que segueix a la dreta. Comencem a observar boixos en abundància, juntament amb pins. A uns cent metres, presten atenció a les marques i abandonem
el camí per una senda a l'esquerra un poc difusa al començament, paral·lel al camí. A la dreta comença a formar-se una ampla vall on se succeeixen, seguint el seu cabal, bancals
coberts de pins.

35': Creuament de sendes, seguim de front portant el barranc a la dreta, compte amb les marques.

38': Bifurcació, seguim el ramal dret menys trillat

42': Desemboquem en un camí que segueix a la dreta. A uns cent metres abandonem el camí creuant una porta per a internar-nos per una senda a l'esquerra. Portem paral·lela un
profund barranc

46': estem sobre el llom de la cota més alta que toca l'etapa

49': El sender comença a descendir vorejant el fondo riuet, La Pasquala, junt a les verticals penyes entre un gran pinar. La vella senda es creua després amb una altra i segueix en
suau descens

1h3': entrem al llit del riuet i seguim pel seu cabal durant quaranta metres per a eixir a l'esquerra envoltat entre un túnel de boix. De seguida creuem un camí. A la dreta observem el
maset dels Sargues. Després creuem el cabal d'un riuet i eixim a una zona clara

1h10': Creuem una porteta i desemboquem a un camí que segueix al front. Prompte veurem sobre un llom el Boixar. Creuem després el cabal d'altres dos riuets i seguim de front

1h24': atenció a les marques, abandonem el camí junt a una tanca de fil d'aram i ens internem per una senda al front que descendeix al cabal del barranc del Clot de la Canal. Segueix
a trams pel seu mateix cabal i després ix a una senda a la dreta que desemboca en un camí que pren a l'esquerra

1h30': Bifurcació, abandonem el camí i deixem una granja a l'esquerra i ascendim per un camí empedrat. Setanta metres endavant nova bifurcació, seguim a l'esquerra. El camí
discorre ara entre un ribàs i una zona d'horts

1h35': Bifurcació, seguim a la dreta rebassant un rentador
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GR-7: Fredes - El Boixar - Vallibona
Segon part: EL BOIXAR - VALLIBONA (Descripció d'Esteban Cuéllar al seu llibre del GR-7)

1h40': Eixim del boixar pel carrer Major per seguir de front per l'antic camí de Castell de Cabres, hui tan perdut que és difícil de seguir el seu rastre. La senda ascendeix junt al barranc
abancalat de l'empedrada i sobre la carretera. Entre una jungla de boix l'extraviada senda s'obri camí cap als primers lloms. Anirem atents a les poques marques que hi ha.

1h57': Creuem un carril continuant al front en direcció sud-oest. Vistós panorama serrà que s'estén per terres d'Aragó. A la dreta portem la serra de les Albardes

2h13': Desemboca en la carretera de Castell de Cabres seguint per l'asfalt, a la dreta, per a girar a l'esquerra a uns 90 metres, junt a un post vertical. Creuen uns bancals i eixim per
una pista que gira a la dreta paral·lela a l'estès elèctric

2h17': Aboquem novament a la carretera i sense xafar l'asfalt girem a l'esquerra per un camí, tot deixant el maset de Pau al costat. De seguida abandonem el camí en el paratge del
tancat de l'Àguila, per un carril a la dreta en suau ascens que al poc queda reduït a la senda.

2h25': Desemboca a un carril, prenem el ramal esquerre i creuem un clot. Ascendim després a un llom i comencem a descendir entre un gran pinar

2h35': Arribem a una xicoteta explanada desforestada. Junt a un mur trobem un refugi. Girem a l'esquerra. Més endavant voregem el naixement d'un barranc que al poc s'afona
profundament creant un gran trencament

2h40': Creuem una porta. A l'esquerra podem observar el vèrtex geodèsic de la Devesa. Més endavant eixim a una zona clara. Sols veiem coixinets de monja

2h45': Abandonem el carril junt a un pi carrasc de dues branques per una senda a l'esquerra. Atenció a les marques. De seguida creuem un camí seguint al front per senda un poc
difuminada que es dirigeix cap a un collet frondós de pins, ginebres, sabines, boixos... Més endavant discorrem entre una vall amb bancals i adonat amb ginebres que pareixen xiprers;
a la dreta portem un monticle blancós. A partir d'ací, com si es tractara d'un límit imaginari, desapareix el boix.

2h55': Bifurcació de sendes, segueix el ramal esquerre. De seguida desemboquem a un camí forestal seguint també eixe sentit. Magnífic panorama al front

3h: Bifurcació, seguim rectes. A l'esquerra veiem el camí obstruït amb una cadena que impedeix el pas a vehicles i les marques d'un PR, que passa per allí. Comença el descens cap a la
depressió del riu Cèrvol.

3h 10': Bifurcació, seguim a l'esquerra en descens. Vint metres després desemboquem a un camí que també segueix eixe rumb.

3h11': Arribem al mas de Roig i el deixem a la dreta per a entrar per una senda coberta de pedres a l'esquerra. De seguida la deixem per girar a la dreta per una altra senda que
descendeix entre carrasques. Un vistós panorama muntanyenc es veu davant de nosaltres amb la serra del pic Turmell tancant l'horitzó. La senda baixa decidida fins a desembocar a
una pista que pren a l'esquerra.           (Continua ...) 
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GR-7: Fredes - El Boixar - Vallibona
Segon part continuació: EL BOIXAR - VALLIBONA (Descripció d'Esteban Cuéllar al seu llibre del GR-7)

3h20': Rebassem el mas de Prades i de seguida abandonem la pista per un carril a la dreta en descens

3h25': En arribar al naixement del barranc de la Gatellera deixem el carril i entrem per una senda a l'esquerra sobre el cabal. Seguim descendint per un carril vorejant en diverses
ocasions el llit

3h35': Creuem una tanca i seguim en descens

3h50': Abandonem el carril per una senda a l'esquerra que s'eleva sobre el cabal. creuem de seguida una altra tanca i tornem a descendir novament al llit. A partir d'ací el GR segueix
descendint pel barranc durant uns tres mil cinc-cents metres, a trams per senda i altres vegades pel seu mateix cabal. Estarem atents a les marques de pintura. Observarem
elevar-se verticals riscs formant meandres i després convertir-se en gola, mentre alguns lloms es cobreixen de bosc.

4h35': Encara dins del barranc, rebassem el depòsit d'aigua de Vallibona seguint al front i ignorant un carril que naix a la dreta en ascens. De seguida desviament a l'esquerra que
també rebutgem

4h45': Desemboquen finalment a una pista que prenem a l'esquerra planejant i a l'esquerra del barranc. Al girar sobre la primera corba es veu el poble de Vallibona que s'alça
majestuós sobre la vora del riu

4h52': A l'altura del mas del Grau abandonem la pista i girem a la dreta cap al poble, on trobem una senda poc marcada i clara en gran descens cap al profund barranc junt a les
verticals penyes que hi ha

5h: Entrem a Vallibona pel carrer que baixa a la plaça de les escoles                                   

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les 
conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.
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