PROGRAMA D’ITINERARIS I ACTIVITATS
MORELLA -FORCALL
1 dia
ITINERARI 8 A.- MORELLA + FORCALL
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Forcall

10:00 h.- MORELLA
La ciutat de Morella és la capital de la comarca dels Ports, està situada al damunt d’un turó de
1.075 m d’alçada on està situat el Castell d’origen musulmà. Ell casc antic de la ciutat són carrers
concèntrics des del castell que van guanyant amplada a mesura que baixen adaptant-se a les
corbes de nivell de la muntanya. Morella està declarada Conjunt Històric-Artístic (1.963) i són
molts els edificis d’interès que hi trobarem durant la visita:l’ajuntament,basilica de Santa
Maria... El Castell fortalesa militar situat a la part alta del turó, testimoni d’innombrables guerres
i diferents civilitzacions és la imatge de Morella i el punt idoni per una impressionant visió del
paisatge de tota la comarca.
12,00 h.- ITINERARI CAMINANT: COLL DEL CANTERET- MOLA GARUMBA- EL FORCALL
Recorregut total de 9 Km, pel sender PR – CV 116, Pujada a la Mola,utilitzarem tranquils camins
entre pins i carrasques. Font de la Carrasca. Roca del Mig dia , espectacular vista del poble del
Forcall.
14,00 h.-Dinar
15:00 h.-Ermita de la Consolació i la Font de l’Om. Entrada a FORCALL pel pont sobre el riu
Calders El Forcall és un poble localitzat entre els rius Calders i Cantavieja i el seu nom és per la
forma de forca que tenen la llera dels rius. Al centre del poble es troba la Plaça Major de 3.500
metres quadrats, part de la plaça es amb portalades de pedra del segle XVI. L’Ajuntament situat
al Palau de les Escaletes de singular façana amb rellotge i una gran campana .
18:00 h.- L’autobús recull el grup . Fi de l’activiat.
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