BASES

ANADA

ITINERARI.

Eixim de Vallibona des de la plaça de sant Antoni i seguim per l'antic camí
de Morella, per on trascorre una de les dos variants del sender de Gran
L'Ajuntament de Vallibona ha organitzat la Recorregut (GR-7) marcada amb les clàsiques marques blanques i rojes.
I Marxa Senderista Vallibona-Peiró Trencat-Vallibona
Pasarem al costat del prigó, i al poc de temps al costat de Santagueta, una
per al proper dia 12 de juliol de 2009.
capelleta dedicada a la patrona del Vallibona, Santa Agueda.
Es tracta d'una cursa de caràcter no competitiu,
amb un recorregut circular de 14,6 Km. que s'iniciarà Seguint el cami apleguem al riu Cérvol, on podem observar les restes de
l'antic pont de Capdevila, desaparegut en una de tantes riuades.
a les 9 hores des de la plaça de Sant Antoni.

En el recorregut s'instal·laran diversos punts
d'avituallaments.
Preu d'inscripció: 10  (inclou; samarreta,
avituallaments i dinar).
La inscripció es realitararà, fent un ingrés
al nº de compte: 3082-1030-98-1004379929
(Concepte: inscripció + nom) i enviant les dades a
l'adreça ajuntamentvallibona@gmail.com (nom,
data de naiximent, telèfon, població, talla de
samarreta).
La inscripció es tancarà el dilluns 6 de juliol
o en esgotar-se les places.
Més informació:
Ajuntament de Vallibona.
C/ Travessera del forn, 1
12315 Vallibona
Tel. 964172020
964173172

A continuació creuarem una pista forestal, al poc de temps trobarem la
font dels Bassiets, molt prompte deixem el terme municipal de Vallibona, per
entrar a la finca del mas de la Basseta, del terme de Morella, deixem el mas a
la dreta, podem observar el ginebres momumentals que tenim al voltant.
Seguint el camí a la dreta podem veure ara el mas de Jovaní i aviat apleguem
al Peiró Trencat, des d'on podem contemplar una bona panoràmica de
Morella.
TORNADA
Partirem cap a Vallibona seguint l'altra variant
del GR-7, el camí es pren seguint la carena al costat dels marges de pedra en
direcció al Tossal Gros.
Pasem per una magnífica roureda, i aplegarem a la font de les Roques
envoltada d'orons, grevols, til·lers, teixos, etc. i seguint el camí per dos arbres
monumentals, els pins de Cap d'Ombria.
A continuació trobem el mas de Cap d'ombria, i al poc el mas de Baix Santa
Agueda, creuem la carretera de Vallibona i baixem pel barranc i aplegarem
a la corva de la carretera de Vallibona, i en creuar el pont tornarem al poble
i gaudirem del merescut dinar.
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