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Interior de la Cova de les Ferreries.

l'extracció de ferro de mineral siderita.

Està situada en la capçalera del barranc

de Malvestit, al marge dret més oriental

en què es divideix aquest en la seua

capçalera. Està a l'oest del camí que porta

el seu mateix nom, que va des de l'Abeller

fins el camí de les Mallaes, a prop del

coll del seu mateix nom i al sud de

Monegro. La cova està localitzada a

l'interior d'uns bancals de garroferes, i a

prop d'ella, però a vora camí, trobem una

antiga construcció minera en ruïnes.

Hi ha una molt bona via d'accés fins

la mateixa boca de la cova per un camí

ample que partint del Km 13 de la

carretera de Casrelló de la Plana a l'Alcora,

voreja la muntanya de l'Abeller, entre

Tots coneixem alguna cova o abric a

la que sempre hem volgut fer alguna

visira, però mai o quasi mai ho hem fet,

hem passat molt a prop o l'hem vista de

lluny i prou.

Amb aquest article i gràcies al recull

de cavitats fet per l'Espeleoclub de

Castelló en el terme municipal de Borriol,

volem apropar-nos un poc més a aquestes

singulars formacions.

Borriol té un total de 33 cavitats

inventariades actualment per l'Espeloclub

de Castelló, club que alllatg dels darrers

anys ha estat fent una gran tasca de

catalogació i divulgació de l'espeleologia

amb la seua revista Berig, i gràcies als

quals i especialment a David Aragón

Balaguer i a Joaquín Arenós Domínguez,

avui podem mostrat-vos un tesum del

seu treball que continuarà en properes

edicions de la revista La Botalària.

COVA DE LES FERRERIES

Aquesta cavitat meitat cova meitat

mina, es troba situada al cor de la partida

de les Mallaes. Fou utilitzada en la guerra

civil espanyola com a refugi d'algunes

famílies, fet constatat per les

construccions característiques que es

poden reconèixer a prop de la boca

d'entrada. Fou també explotada per a
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aquesta i la Cucala i seguint el CutS

del bartanc del Malvestit arriba fins

ella, després de passar per la casa de

camp que serví d'estudi al pintor

Ripollés. Des de Borriol, però, per una

senda a peu, es pot arribar pel camí de

les Mallaes, que des del Cementiri del

poble creua els barrancs de la Botalària

i de les Ermites i que arriba a la cova

passant el coll de les Mallaes.

L'entrada general està constituïda

per una gran semibòveda de la qual

parteixen xicotetes galeties, dos de les

quals són de major tamany.

Cal anar amb compte si la visitem

perquè pels seus voltants i en la seua

part superior existeixen multitud de

pous de mines i calicates, algunes

Frutas y Verduras

Paquita

d'elles de prous metres de profunditat.
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