
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Mola Garumba (Forcall - Morella) el 

dia 28 de Setembre de 2014.  

La Mola Garumba, és una muntanya de relleu tabular (altiplà) situada a la comarca valenciana dels Ports, 

entre les localitats de Morella i Forcall. 

Es tracta d'una muntanya que per la seua altura, 1.114 metres, destaca sobre el relleu que l'envolta, 

modelat per les valls dels rius Calders (oest) i Bergantes o riu Morella (nord), i la resta de moles (com la de Sant 

Marc o de la Vila, d’en Camaràs, de Roc o de Sant Cristòfol), formant així un complex territori de relleu molt 

escarpat que s’emmarca dins del Sistema Ibèric valencià. 

La Mola de la Garumba s'inclina pel seu costat oest cap a Forcall en una espectacular formació calcària 

anomenada pels forcallans roca de Migdia, ja que els ajudava a tindre una referencia horària. 

OBSERVACIONS: Es pot optar per una excursió més curta, ja que l’autobús ens esperarà en la fàbrica de 

Giner. També hi haurà una ruta alternativa d’uns 8 quilòmetres per la senda fluvial del Bergantes. En acabar 

l’excursió farem una visita a Morella. Es pot dinar allí mateix.      

Itinerari: Forcall, Ermita de la Consolació, Roca de Migdia, Font de la Carrasca, Garumba, Mas de 
Segureta de la Mola, Fàbrica de Giner, Morella. 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 26 de setembre.  
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: 14’5 quilòmetres. 
Duració: 4’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana 
Desnivell: acumulat positiu 650m. / negatiu  350 m. 

 

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

