
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Cresta del Morral (Vilafamés) el dia 22 
de novembre de 2015.  

Vilafamés és un poble de la Plana Alta que està a 25 quilòmetres de Castelló, situat sobre un elevat turó, 

on destaca el Castell, i als peus del qual s’estén el bell casc antic. Allò que més sorprèn al visitant, és el 

predomini de construccions en roca de gresos rojos (rodeno), que li dona, al poble, el seu característic color 

rogenc.    

Passejar pels seus tranquils carrers, ens transporta als seus orígens àrabs, amb carrers estrets i 

laberíntics, amb racons que ens faran quedar bocabadats, com El Quartijo, el primer nucli urbà de Vilafamés.  

De la visita que farem al poble cal destacar a més del Castell, l’església de l’Assumpció, el Palau del Batle 

on es troba el Museu d’Art Contemporani, l’Ajuntament o l’impressionant  “Roca Grossa”.        

El conjunto històric de Vilafamés és declarat Bé d’Interès Cultural el 22 de abril de 2005 i forma part del 

catàleg de “Los Pueblos más Bonitos de España”. 

OBSERVACIONS: La pujada i posterior travessa de la Cresta del Morral, requereix un poc d’experiència 

en muntanya, ja que hi ha xicotetes trepades, amb passos equipats en passamans i escales que poden donar 

vertigen. Per aquest motiu proposem una alternativa fàcil de 8 quilòmetres que evita el pas per la cresta.        

Itinerari: Vilafamés, Castell, Roques de Mallassén, Casa Rullo, Font de Trisiola, Cresta del Morral, 
Vilafamés. 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 20 de novembre. 
Per a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats. La reserva 
cal fer-la al telèfon:  690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
www.xafant-talons.org 

 

            

Dades del sender: 
 
Longitud: 11 quilòmetres / 8 quilòmetres. 
Duració: 4 h  aproximadament. 
Dificultat: Alta / Baixa si es fa l’alternativa. 
Desnivell: acumulat positiu 500m. / negatiu 500 m. (+/-200m alternativa)  

 

http://www.xafant-talons.org/

