VOLTA A LA MOLA DE L’AIXADA
Montsià
De la Cova dels Ferrins a la Cova Roja pels ponts naturals de la Moleta del Cepí i del
Morral Desplegat. Retorn per la Portella de la Malladeta.
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El Barranc de la Fou té per guardià un ciclop, vetllant els passos de l’excursionista
que el recorre. És el monumental ull del Pont Foradat de la Moleta del Cepí, un
airós esperó a migdia de la Mola de l’Aixada.
Aquest itinerari que volta la Mola de l’Aixada en el sentit de les busques del
rellotge, permet visitar dos ponts naturals, una cova i una antiga pleta envoltada
d’altes cingleres i balmes. Tot plegat entremig d’uns paratges superbs.
És fàcil però cal estar atent als senyals (pintura, fites,...) i orientar-se correctament
dons bona part del camí és per senderes poc definides.
Accés
Sortim de la Sénia en direcció a la Pobla de Benifassà i Fredes per la CV-105. Al cap
de set quilòmetres, just creuat l’embassament d’Ulldecona, prenem una pista de
terra a mà dreta i la seguim quatre quilòmetres pel marge hidrogràfic dret. A la
bifurcació anem a l’esquerra, creuem el pont i deixem el vehicle a la balma
coneguda com Cova dels Ferrins.
Cova dels Ferrins (500 m)
Continuem per la pista de la Tenalla uns metres. La deixem per una sendera molt
fressada a mà dreta (senyalització vertical `Pont Foradat’). Baixem a la llera i
guanyem alçària en moderat pendent (N) per terreny obert, amb el Barranc de la
Fou enfonsat a la nostra dreta.
La Moleta del Cepí s’alça davant nostre entre les de l’Aixada i de l’Eixam, sense
destacar especialment: una més entre els molts afloraments calcaris, pilars i
agulles, alguns de capricioses formes. Res fa sospitar la presència del fantàstic ull
natural que la forada, al presentar-se transversalment. Atenyem una cruïlla.
Cruïlla (778m)
Per la dreta, en pujada, la sendera de la Portella de la Malladeta per la que
retornarem. A la mateixa mà, en baixada, la que mena a la pista del barranc de la
Fou per la Mola de l’Eixam. Per l’esquerra (senyalització vertical `Pont Foradat’) la
que puja al pont.
Continuem 175 metres (NW) mentre anem descobrint l’enorme ull del pont. Per
enfilar-nos-hi ens caldrà pujar per una canaleta i l’ajuda de les mans.
Pont Natural de la Moleta del Cepí (853m)
De proporcions descomunals i forma sensiblement circular, ben be pot abastar un
diàmetre d’entre vint a trenta metres. Forada l’esperó de la Moleta del Cepí.
És possible accedir al cim de la Moleta: continuem sendera amunt (N) i en un collet
la deixem per anar a la dreta (fites). Ens cal grimpar per una placa amb bons
agafadors i exposada (III), que dóna accés a una lleixa aèria però ample, protegida
en part amb una sirga. Per camí evident i guiats per fites atenyem el cim on hi ha
una instal·lació per baixar-ne repelant.

Podem albirar, entre altres, la Portella de la Malladeta i la Mallada i els cingles del
Llentiscle, per on retornarem, la Punta de la Puça, el Catinell, el Barranc de la Fou,
la Punta del Solà d'en Brull...
Retornem al collet i continuem per la sendera (N) cada cop menys definida, tot i
l’ajuda d’alguns senyals de pintura vermella i fites. Virem (W) anant a buscar el pas
sota unes balmes, en direcció al Morral Desplegat.
Gaudim d’una nova perspectiva sobre la Moleta del Cepí i el seu pont foradat. Quan
passem per una balma amb una paret de pedra seca, ja tenim a tocar el segon
pont.
Pont Natural del Morral Desplegat (945m)
De proporcions més modestes que les del seu veí, ens obre la perspectiva cap a la
Punta del Solà d'en Brull, els barrancs del Salt i la Tenalla, i el Racó del Presseguer.
Reculem uns metres i, poc abans de la balma obrada, anem a l’esquerra enfilantnos per un portell molt evident que dóna accés a la falda ponentina de la Mola de
l’Aixada.
Seguim una sendera (més aviat caldria dir-ne un rastre) flanquejant a mitja alçada,
on ens cal estar molt atents a les fites. Davallem lleugerament fins atènyer un
collet entre la Costa Dreta i la Mola de l’Aixada.
Virem 90º (E) i, en baixada, ja per camí més fressat, aviat trobem (estaca) la
sendera entre la Portella de la Malladeta i l’Àrea de la Fou per la Cova Roja i el
Barranc de les Tosques.
La prenem a l’esquerra, en baixada. Cent cinquanta metres més avall, sota una
gran balma, trobem la font i la boca de la Cova Roja.
Cova Roja (825m)
De deu irregular, la font brolla ran de terra. Al costat hi ha una construcció de
pedra seca, tal vegada un cossiol. En un racó de la balma hi ha la boca de la cova.
És practicable 30 ó 40 metres, després es tanca. Hi observem alguna colada i
sentim córrer l’aigua sota els nostres peus.
La sendera continua cap a la Fou, però nosaltres desfem el camí fins a l’estaca i
anem a l’esquerra guanyant alçària (ENE) amb bones vistes del Turmell, el Catinell i
la Punta de la Puça.
Virem 90º (S). Passem sota una balma on s’escola minsament la Font de la
Portella.
Portella de la Malladeta (830m)
Cruïlla de camins indicada. Per l’esquerra podríem baixar a l’Àrea de la fou. Però
nosaltres anem a la dreta, en baixada, a buscar el peu de la cinglera que embolcalla
la Mallada (pleta) del Llentiscle. És un racó preciós, envoltat d’altes parets i balmes,
sota la mirada de l’ull de la Moleta del Cepí.
Per un seguit de lleixes resseguim les balmes, una d’elles amb restes d’una estança
construïda en pedra seca, el direcció als peus de la Moleta.
Un tram de sendera poc definida ens retorna a la cruïlla que hem trobat a l’anada.
En aquest punt desfem el camí fins a la Cova dels Ferrins.

