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ERMITA DE SANT
MIQUEL- EL MOLLET
COVA BOLUMINI
VILAFAMÉS
PLANA ALTA

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
26 d’abril de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes i pistes.

700
630

DESNIVELL
de pujada 732 m i de baixada 697 m.

560
490
420

DURACIÓ
5/6 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres i cingles de gresos i calcaries,
carrasques i pinedes..
COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
616-I Vilafamés, 616-II Borriol
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

732 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

697 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

15,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.
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Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

ERMITA DE SANT MIQUELTOSSAL DEL MOLLET
COVA BOLUMINI
Vilafamés és un poble de la comarca de la Plana Alta situada a
391 metres d’altura sobre un esperó de gresos rogencs, estrep
septentrional de la serra de la Balaguera. Aquesta és “horts” de
direcció catalana N-S diferenciat durant l’orogènia alpina, entre
la fosa de Borriol a llevant per on discorria la Via Augusta i la
vall de la rambla de la Viuda a ponent. Un arruïnat castell que
va pertànyer a l’ordre de Montesa corona el casat que es disposa al llarg dels típics carrers costeruts. A finals del segle passat
el llogaret de Sant Joan de Moró es segregà de Vilafamés, la
nova fita municipal deixà l’ermita de Sant Miquel a Vilafamés i el
Mollet a Sant Joan de Moró.
El Mollet és un tossal de Gresos rogencs de 704 metres d’altura que conserva les runes d’un poblat alt medieval
(segles V-VIII, estudiat per Bazzana – Guichard en 1977) El
poblat construït en pedra seca, presenta murs traçats amb corda, i angles i portes alçats amb grans blocs de pedra desbastada. Els autors hi descriuen també una acròpolis amb torres i
cisterna i en la part més alta de la cinglera un recinte fortificat
amb torres i murs de dos metres d’amplària.
La ruta naix de la carretera de Sant Joan de Moro pel camí de
l’ermita de Sant Miquel. Des de l’ermita que és una bona talaia
de la Plana i l’Alcalatén un corriol costerut s’enfila pel boscs,
travessa una pista i enfila el camí de pujada al Mollet. La senda
força costeruda guanya en llarga diagonal una ampla collada
entre els dos cingles del Mollet, seguim més planers en direcció
est per a guanyar el cingle cimal. Al llarg del cingle en direcció
nord veurem entre el bosc les runes del poblat adés descrit.
Des del sud del tossal seguirem una senda que voreja
els cingles del vessant de migjorn amb vistes sobre el barranc
del moli Roig i l’ermita de Sant Vicent de Moró. Una llarga i
costeruda baixada entre panys de roca ens deixa en el coll de la
serra, en una cruïlla de pistes. Seguim al nord al pou del mollet
on connectem amb les petjades del GR.33 que seguirem en
direcció a la bassa de les Orenetes. La senda baixa l’aspre
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vessant entre bancals abandonats, travessa la carretera de
Sant Joan de Moró i remunta una lloma per a enllaçar amb un
camí que seguim, abandonem les marques roges i blanques del
GR., a la carretera de Costur. Resta agafar el camí del mas de
Barratxina i enllaçar amb la senda de la cova de Bolumini.
Aquesta curiosa cova es desenvolupa sobre conglomerats d’època terciària, presenta una boca menuda i una gran
sala de 41x10x7 metres i una profunditat de -18 metres. El nom
de la cova procedeix del nom “Bol d’Armenia” amb el que es
designen uns tipus d’argiles de tacte untós i color roig per la
presència d’òxids de ferro que es dipositen en les coves. Conegudes des d’època romana s’empraven en medicina, en la pintura i en el art de daurar imatges o retaules. Hi ha una menuda
sala lateral on s’aprecia l’activitat extractora del “Bolarmini” i una
pica que recull l’aigua que goteja en el fons d’una gatera. La
cova apareix documentada en el segle XVII amb el nom de
“cova del Bolihermini” i utilitzada sovint de refugi, la darrera
vegada durant la Guerra Civil quan la població de Vilafamés es
refugià dels bombardejos per la proximitat del front de batalla en
juliol de 1938.
Des de la cova tornarem a la carretera de Costur que
seguirem a la de Sant Joan de Moró. Caminarem en direcció a
la serra per a enllaçar amb un camí que per sota dels cingles
del Morral ens portarà a Vilafamés. Passat el barranc d’en Gil,
entre bancals abandonats remuntarem la costera de pujada al
poble passant sota els cingles del Castell.

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

