
SETÉ TRAM
XODOS (PEIRÓ) - SANT JOAN DE PENYAGOLOSA

Distància: 8 Km. 
Horari Total: 1 h 38 min

HORARI 
TOTAL PARCIAL

00.00' 00.00' Eixim del Peiró per la pista de l' esquerra, que passant pel costat del mas de la Vega 
creua el barranc de Xodos. Després, la pista puja i deixa a 1'esquerra un mas: ;: 
passar-lo,  a  la  dreta,  comença  el  sender  que  baixa,  passa  pel  costat  d'unes 
carrasques, i arriba un altra vegada al barranc de Xodos, el creua i puja; ara el sender 
va paral·lel al barranc; Xodos és dalt.

00.14' 00.14' Un sender a la dreta puja fins Xodos; el que seguim baixa un poc i va pel costat de 
uns  bancals;  a  l'  esquerra,  baix,  passa  per  unes  carrasques,  creua  una  mena  de 
barranquís.

00.20' 00.06' Arribem al camí asfaltat que, des de Xodos, va als Molins i a la font dels Possos (si 
hem pujat a Xodos, és aquí on recuperem el GR); el baixem; deixem a 1'esquerra l' 
altre costat del barranc; continuem per l' asfalt.

00.25' 00.05' Guanyem la font dels Possos; dalt, a la dreta veiem el mas que li dóna nom. Si 
continuem 3 minuts més pel camí que es perd, arribem a la font de l'Arxivello. La 
senda comença a la font dels Possos, al mateix barranc; puja empedrada al principi, 
per l' esquerra; esta molt marcada. De vegades, les destrosses que han fet les motos 
fa que es tombe més; no són més que nous camins que feren, destrossant la natura. 
Procureu anar per les pujades més suaus que totes van al mateix lloc.

00.40' 00.15' Arribem a una pista; la continuem per l' esquerra; puja.
00.42' 00.02' A la dreta comença un sender que va per dins del bosc; el seguim. Deixem a la dreta 

un sender.
00.44' 00.02' Reprenem la pista; la continuem, tot pujant per la dreta.
00.47' 00.03' Deixem la pista;  a 1'esquerra puja un sender molt visible que seguim. Dalt,  a la 

esquerra, ens fa ombra el Marinet.
00.60' 00.13' Eixim al Pla de la Creu; la primera pista a l' esquerra va al Marinet (PRV 73); la 

segona pista a l' esquerra porta al cim; a la dreta hi ha la pista que va a Xodos (PRV 
72) ,i a Vistabella (en el mas del Collet podeu agafar el GR 7); enfront, a la dreta de 
la creu, trobem la pista que va al mas de Mor i a Sant Joan, i la seguim (des d'aquest 
punt i  amb el llibre Penyagolosa,  excursions a peu,  del  Centre Excursionista  de 
Castelló, podreu fer altres recorreguts) .

01.07' 00.07' Arribem a una cruïlla de pistes; veiem el mas de Mor a l'esquerra; seguim per la 
dreta, tot baixant. A la dreta veiem l'assagador que va al mas d' Aragó; seguim per la 
pista; passem dues pistes a la dreta.

01.21' 00.14' Abordem el Barranc de l' Avellanar (també anomenat de l'Esquilador perquè al mas 
que hi ha dins del barranc habitava una persona que era esquilador de burros); a 
l'esquerra, la pista entra en el barranc; nosaltres continuem per la dreta.

01.24' 00.03' A l' esquerra, a l' altre costat del barranc de l' Avellanar, ve un altre barranc; és el de 
l'Antona; veiem una pista que hi entra; al costat de la pista, cap a la dreta, esta la 
senda dels pelegrins; creuem e! barranc i agafem el sender que pugem suaument.

01.27' 00.03' Creuem la pista que a l'esquerra porta al campament Lloma Vela I i a la dreta a la 
pista asfaltada de Sant Joan; nosaltres seguim pel sender.

01.34' 00.07' Eixim a la pista asfaltada de Sant Joan, per on comença el GR 7 que des d'aquí va a 
Vistabella o a Villahermosa; pel costat dels vivers, passem el barranc de la Pegunta, 



que en aquest punt s'ajunta amb el de Sant Joan i la pista que puja a la base del cim.
01:38' 00.04' Arribem a Sant Joan.

01 RUTA ALTERNATIVA NÚM. 5

XODOS - SANT JOAN PEL MAS DE LES POMERES (PRV 73)

Distància: 6 Km.
Horari Total: 1 h. 4 min.

HORARI
TOTAL PARCIAL

00.00' 00.00' Eixim  de  Xodos  per  la  carretera  asfaltada,  a  la  carretera  Atzeneta  -  Vistabella;  a 
l'esquerra baixa el camí asfaltat que va als molins i a la ruta principal; nosaltres agafem 
la  senda que puja  a l'ermita  de Sant Cristòfol,  que rodegem per tal  d'eixir  un altra 
vegada a la carretera i la travessem.

00.12' 00.12' Agafem enfront de la senda una pista que puja a l'esquerra; en aquest punt naixia l'antic 
sender de pujada, que ara és gairebé impossible de seguir perquè l'ha esborrat la pista.

00.23' 00.11' Passem un entrador de pista que deixem a l'  esquerra; la pista puja suaument sense 
grans desnivells, la qual cosa permet veure el paisatge, que és meravellós; sobretot la 
pintoresca imatge de Xodos, sembla de postal.

00.58' 00.35' Arribem a la 'pista que des del mas del Collet puja al pic; per la dreta anirem al mas de 
les Pomeres, que veiem a la nostra dreta, un poc més avall de la pista; al del Surdo, al 
del Collet i després, per senda, a Vistabella; per l' esquerra anirem al Pla de la Creu, a la 
base del pic i a Sant Joan passant pel mas de Mor; així doncs seguim per l' esquerra.

0104' 00.06' Estem al Pla de la Creu -on descansen els Pelegrins de les Useres- i agafem la pista de 
la dreta que baixa.

(En aquest punt reprenem la ruta principal).

Tret del llibre “SGR33 Castelló de la Plana - Sant Joan de Penyagolosa. Sender de la Lluna" del 
Centre Excursionista de Castelló


