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1. Cervera del Maestrat. 16 de maig, dissabte. Visita interpretada al Molí de l’Oli,
nucli antic, ermita de Sant Sebastià i Castell.

2.  Sant Carles de la Ràpita. 20 de juny, dissabte. El delta de l’Ebre: arrossars i llacunes.

3. Sant Jordi. 4 de juliol, dissabte. Recorregut històric per la vila de Sant Jordi del 
Maestrat.

4. Tortosa – Batea. 5 de juliol, diumenge. La “1a batalla de l’Ebre”; La línia dels Algars.

5. Sant Rafel- el Castell. Un poble entre dos rius.

6. Xert.  12 de juliol, diumenge. Ruta pels molins fariners de Xert.

7. Rossell. 5 d’agost, dimecres. Excursió a la Cova de n’Arques.

8. Mas de Barberans. 6 d’agost, dijous. Les finques ramaderes a Lloret.

9. Ulldecona.  26 d’agost, dimecres. Excursió al mas de Mulet.

10. La Sénia. 26 d’agost, dimecres. Paisatges i arquitectures de la plana.

11. Traiguera. 5 de setembre, dissabte. Passejada pel Pla de la Vella per visitar el
cocó d’Andraca i l’Avenc Major.

12. Sant Carles de la Ràpita. 20 de setembre, diumenge. De la mar al mas de
Mata-redona

13. Sant Mateu. 4 d’octubre, diumenge. Ermites de Sant Mateu.

14. Alcanar. 10 d’octubre, dissabte. Del Camí dels Montes al jaciment dels
Santjaumes-Mas d’en Serrà.

15. La Pobla de Benifassà. 31 d’octubre, dissabte. Ruta pel camí vell del Monestir
de Santa Maria de Benifassà.

16. Santa Bàrbara-Freginals. 8 de novembre, diumenge. Pedra en sec, natura i 
paisatge a la serreta de Freginals.

17. Peníscola. 15 de novembre, diumenge. Peníscola el port de la llana del Maestrat. 
Nota: Les persones que no vulguen sortir a les imatges que es faran durant cada itinerari,
caldrà que ho indiquen a l’organització, abans d’iniciar la ruta.

Calendari 2015



VISITA INTERPRETADA AL MOLÍ DE L’OLI, NUCLI 
ANTIC, ERMITA DE SANT SEBASTIÀ I CASTELL
Cervera del Maestrat.16 de maig de 2015, dissabte
10 h. Molí de l’Oli, Ctra. Benicarló-Sant Mateu (CV-135), junt a la Rambla Cervera.   Es 
pot accedir des de Benicarló o Sant Jordi (est).  En cas d’accés per l’oest (Sant Mateu o la 
Jana), cal creuar Cervera en direcció a Benicarló.

Cal aparcar a l’esplanada que hi ha passat el pont i el Molí (50 m.). A mà dreta, en cas de 
pujar.

Duració aproximada: 3’30 h. La 
dificultat és baixa. S’accedirà, 
passejant, des dels peus de la població 
fins al cim del Castell.

L’objectiu de l’activitat és visitar 
el Molí de l’Oli, el nucli antic de 
Cervera, accedir a l’antiga llotja i al 
castell.

Visitarem el Molí de l’Oli (centre 
d’interpretació de l’Oli, inactiu), on es 
podrà conèixer el procés d’elaboració 
de l’oli, les característiques d’un molí 
del període preindustrial, i gaudir del 
giny del segle XVII.  A més d’apreciar 
els exteriors del casalici fortalesa 
annex. Continuarem la ruta pel nucli 
antic de Cervera des de la Plaça 
Fàbriques. Farem un repàs als orígens 
de la població, l’evolució urbanística, 
els principals edificis i construccions, 
la toponímia urbana i els diversos 
elements iconogràfics i simbòlics. 
Finalment, accedirem a l’antiga llotja 
medieval (actualment ermita de sant 
Sebastià) i acabarem el recorregut urbà 
visitant les restes del Castell.

Itinerari 1

Antiga llotja medieval

Molí de l’Oli



EL DELTA DE L’EBRE: 
ARROSSARS I LLACUNES
Finca del Riet Vell. Els Muntells (Platja dels Eucaliptus). 20 de juny, dissabte 

9.30 h. Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre. Sant Carles de la Ràpita.
Desplaçament en cotxes particulars fins a la finca. Recomanable: gorra, loció antimosquits 
i roba adequada, amb “tovallola” (arrossar).
L’objectiu és descobrir els valors ecològics i naturals del delta: fauna aquàtica i ocells de les 
llacunes del delta, i el cultiu ecològic de l’arròs .

Us proposem arribar en cotxes fins 
a la finca del Riet Vell (seu de Seo 
Birdife al delta).  
Allí muntarem tres grups de persones 
que aniran passant per diferents fases 
de treball: 

L’arrossar: Entrarem a l’arrossar, 
prepararem el terreny (birbar)  
repartirem garbes i  plantarem arròs 
com els nostres avantpassats. (Tota 
una experiència!).

Les aus: Ens acostarem fins al “Hide” 
del Riet Vell, des d’on podrem fer 
una observació detallada de diferents 
espècies d’aus de les llacunes del 
delta, amb telescopis.

La fauna: Salabrejarem a l’arrossar , 
als reguers i canals de la finca, amb 
l’objectiu de descobrir la riquesa 
faunística amagada: els invertebrats. 
Observarem amb lupes i diversos 
materials.

La sortida es podria complementar 
amb un arròs, al restaurant L’Estany, 
de la Casa de Fusta.

Itinerari 2

Plantada d’arròs

Au del Delta



RECORREGUT HISTÒRIC PER 
LA VILA DE SANT JORDI DEL 
MAESTRAT
Sant Jordi del Maestrat. 4 de juliol de 2015, dissabte

10.30 h. Plaça de l’Església de Sant Jordi.
No presenta cap dificultat i durarà 2 hores. Cal portar una ampolleta d’aigua per si fa calor. 

L’objectiu és descobrir els llocs històrics del nucli urbà (temples vell i actual, fossar vell, 
plaça major, cases antigues,...), visitar una casa senyorial, el vell molí d’oli de Tite i el taller 
del boter.

Sortirem de la plaça de l’església 
on ens hem trobat, visitarem 
el temple parroquial del segle 
XVIII, veurem el fossar vell i el 
temple medieval, descobrirem 
la història de la plaça major i 
visitarem la casa pairal del Racó, 
el molí d’oli tradicional de Tite i 
el taller de bótes d’Abelardo. 

Itinerari 3

 Racó de la vila de Sant Jordi

Campanar del temple parroquial del segle XVIII



Tortosa – Batea. 5 de juliol de 2015, diumenge
7.45h. del matí a Tortosa. Seu d’Amics i Amigues de l’Ebre. Casal del Mil·lenari s/n
Caldrà portar i/o compartir cotxe. La sortida s’acabarà a l’hora de dinar.
Guiatge a càrrec de Pere Rams.
L’objectiu és donar a conèixer aquesta línia defensiva no utilitzada dins la Guerra Civil i 
poc coneguda.

Anirem a veure uns búnquers prop de 
Batea i el nostre guia, Pere Rams, ens ho 
explicarà tot sobre la línia de defensa 
del Cinca-Algars. Posteriorment, 
anirem al poble de Batea i farem una 
visita per la “vila closa”, és a dir, el 
recinte emmurallat de la població i al 
mercat medieval, cosa que arredonirà 
la visita.
L’any 1937, la Generalitat republicana, 
preveient la caiguda del Front d’Aragó, 
va ordenar la construcció d’una línia 
fortificada per protegir el territori 
català d’una possible invasió franquista. 
A la Terra Alta, aquesta línia es coneix 
amb el nom de la Línia de l’Algars, que 
seguint el curs d’aquest riu, protegeix la 
comarca de sud a nord amb diferents 
posicions elevades i fortificades a  
Caseres, Batea, Vilalba dels Arcs i la 
Pobla de Massaluca. 
Amb la caiguda del front d’Aragó i 
el ràpid avanç franquista del març 
de 1938, els soldats republicans van 
passar de llarg aquesta posició i es 
van resguardar de l’enemic a la riba 
dreta del riu Ebre, cosa que permeté 
a l’exèrcit revoltat arribar al mar per 
Vinaròs el 14 d’abril.

Itinerari 4

LA «1a BATALLA DE L’EBRE», LA 
LÍNIA DELS ALGARS

Interior d’un dels búnquers

Vista panoràmica de Batea



HISTÒRIES D’UN POBLE ENTRE 
DOS RIUS
Sant Rafel.11 de juliol de 2015, dissabte

9 h. Davant del camp de birles de Sant Rafel. Aquí ens agrupem en cotxes fins a la 
gravera del Cervol.

La durada és de 2 hores. Apte per a tothom, hi ha trams en cotxe. Cal dur calçat còmode.

L’objectiu és visitar el pont vell i nou i caminar fins el mas de Coll Tort (Mas dels Curanderos) 
i zona del pla de l’Hostal.

Narrarem històries i relats dels 
habitants del mas dels Curanderos 
(primeres famílies de Sant Rafel), avui 
mas de Coll Tort. Visitarem aquest 
mas i els ponts del Cervol (vell i nou) 
on farem una exposició de fotografies.

Itinerari 5

Detall d’una canal al mas

Porta i seti de mas de Coll Tort



Xert. 12 de juliol de 2015, diumenge

8 h a la plaça de l’Ajuntament.
Cal portar calçat i roba adequada. També cal portar aigua i esmorzar.

L’objectiu de l’activitat és  conéixer  els paratges naturals i visitar els molins fariners de 
Xert. De la mà de Francisca Segura Beltran coneixerem com i en quines condicions hi 
funcionaven.

Sortirem de Xert per la pista 
del Turmell i pujarem pel Mas 
d’Evaristo  fins a  arribar a la Font 
de l’Albi, on podem aprofitar  per 
a abastir-nos d’aigua. Seguirem cap al 
Mas d’en Rei i des d’allí baixarem de 
cara al Molinar on esmorzarem. 
Aprofitarem l’aturada per conéixer el 
reg i el funcionament dels molins 
fariners en  aquell  paratge. 
Tractarem d’aconseguir  permís  per 
a entrar al Molí de Belo, que és 
el que  pràcticament  es conserva 
com originàriament fou construït.
La ruta no té cap dificultat, són uns 8 
km, es va per pista asfaltada i camins.

Itinerari 6
RUTA PELS MOLINS FARINERS 
DE XERT

Molinar

Moles de Xert Más d’en Rei



EXCURSIÓ A LA COVA DE 
N´ARQUES
Rossell. 5 d’agost de 2015, dimecres

8.30 h. Plaça de l´Ajuntament.
La distància aproximada són 4 km, de dificultat: Mitjana.
Cal portar esmorzar,beguda,barret,equip de muntanya i llanterna.

L’objectiu és conéixer la Cova de N’Arques, el rius Requena i Cervol, a més del Molí Manc 
de Canet lo Roig.

Marxem en cotxe fins al camí dels 
Molins, després baixarem a peu a la 
cova de N´Arques. És una cova amb 
una boca d’entrada molt xicoteta i dins 
es fa més gran. No tenim referències 
històriques, però es tracta d’una 
cova d’una formació geològica ben 
curiosa. Tot seguit baixarem fins la 
desembocadura del riu Requena al 
riu Cervol i, finalment, remuntarem el 
Cervol i farem una visita al Molí Manc 
de Canet lo Roig.

Itinerari 7

Interior de la cova

Cova de n’Arques



Itinerari 8
LES FINQUES RAMADERES 
A LLORET
Mas de Barberans. 6 d’agost de 2015, dijous

16.30 h. Zona dels Restaurants.

La durada és de 3 hores. Té dificultat mitjana. Cal portar beguda i calçat de muntanya. 
L’itinerari combinarà trajectes a peu i altres amb vehicle.

L’objectiu és fer una aproximació al coneixement de les finques ramaderes i un apropament 
a les actuals ramaderies de bous.

L’itinerari que es proposa se centrarà 
en el barranc de Lloret, la seua visita 
permetrà observar la realitat actual 
de la cria de bous de carn i la de 
bous de toreig. Jugant entre el passat 
i el present, farem una passejada per 
diferents masos abandonats i els seus 
corresponents corrals per fer palesa la 
importància històrica de la ramaderia 
al barranc: corral de Mentirola, corral 
de Cesàreo, corral del Parra...

Es passarà per la finca de Pedro 
Fumadó dedicada des de fa molts anys 
a la cria de bous de toreig. També es 
visitarà la finca del Cansalader, antiga 
propietat on la ramaderia clàssica 
hi tenia un paper molt important i 
s’observarà l’actual activitat ramadera 
dedicada a la cria de vedells de carn. A 
més, es visitarà la cova Pintada indret 
molt interessant on antigament es 
tancaven raberes.



Itinerari 9

Ulldecona. 26 d’agost de 2015, dimecres

9 h. Davant de l’Oficina de Turisme.
Cal portar beguda, roba, barret i sabates còmodes per a caminar.

L’objectiu és conèixer la vida d’un mas i una caseta de camp singulars a l’interior del 
Montsià.

Sortirem d’Ulldecona amb cotxe 
i ens aturarem a visitar el mas de 
Mulet per dins i per fora. Des d’allí 
anirem caminant fins a la caseta 
de camp que està a uns 20 minuts 
aproximadament. Opcionalment, 
els més agosarats, poden fer una 
caminat més llarga venint des de 
diferents direccions.

El mas de Mulet és un mas emmerletat 
pertanyent a l’ulldeconenc Marcoval 
que el va adquirir als finals del 
seixanta al marquès de las Atalayuelas 
d’Alcanar. Escenari de diverses 
topades de carlistes i liberals, com la 
que va patir el cap carlista Sanz durant 
la Tercera Guerra Carlista, presenta 
unes interessants decoracions a les 
parets de l’interior.

Proper al lligallo que comunica la 
Foia amb la costa travessant la serra, 
el conjunt, a més de l’habitatge i 
magatzems agrícoles, incloïa pallissa, 
paridores per al ramat, un forn de pa 
i abeuradors. La caseta de camp és de 
volta catalana.

EXCURSIÓ AL MAS DE MULET

Mas de Mulet

Caseta de camp



Itinerari 10

La Sénia. 26 d’agost de 2015, dimecres
18.30 h.  Davant de l’hipòdrom Pla de Roquillo.
L’ excursió es pot fer totalment a peu. L’ hipòdrom es troba a dos quilòmetres de la Sénia 
per la carretera del Mas de Barberans. La tornada a la Sénia es pot fer per la Costa de la 
Pedrola.
Cal portar roba i calçat còmodes. Durada aproximada: 2 hores. Dificultat baixa. 

L’objectiu és descobrir els paisatges, conreus i elements arquitectònics de la plana entre la 
carretera de Tortosa i el camí vell del Mas de Barberans.

La ruta comença davant de 
l’hipòdrom del Pla de Roquillo. 
Continua per la partida de la Bassa 
Roja fins arribar al mas del mateix 
nom. Allí veurem un exemple de 
mas de la plana construït a l’època 
de l’expansió de l’olivera a partir del 
segle XVIII. Després continuarem 
en direcció al camí vell del Mas de 
Barberans, passarem per les bassetes 
i gaudirem d’alguns exemples 
d’elements  de pedra seca.

PAISATGES I ARQUITECTURES 
DE LA PLANA

Vista de la serra

Motlló del Buscarró

Mas de la Bassa roja

Pedra en sec i oliveres



PASSEJADA PEL PLA DE LA 
VELLA PER VISITAR EL COCÓ 
D’ANDRACA I L’AVENC MAJOR
Traiguera. 5 de setembre de 2015, dissabte
9.30 h. Font de Sant Vicent
Roba còmoda, esmorzar, aigua, llanterna. Durada 3 hores.

L’objectiu és conèixer la vegetació de les proximitats de la serra de Sant Pere, els seus 
recursos hídrics i geològics, així com l’aprofitament humà.

Ens trobarem a la Font de 
Sant Vicent, a Traiguera. 
D’allí anirem en cotxe fins 
al cocó d’Andraca, tot seguit 
continuarem a peu fins a 
l’Avenc Major, on podrem 
baixar i veure les estalactites 
i estalagmites de l’interior 
(opcional), en acabar tornarem 
a buscar els cotxes. A causa 
de la desparició de les cabres 
blanques, que habitualment 
pasturaven per la serra de sant 
Pere i els seus voltants, s’ha 
incrementat la dificultat per 
caminar per la zona.

Itinerari 11

Cocó d’Andraca

Pla de la Vella



Itinerari 12
DE LA MAR AL MAS DE 
MATA-REDONA
Sant Carles de la Ràpita. 20 de setembre de 2015, diumenge 

9 h. Platja de Garbí / Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita.
Desplaçament en cotxes particulars des de la Ràpita fins al Cocó de Jordi. Roba i calcer 
adequats per anar per la serra (menjar i beure en funció de la durada de l’itinerari).
Guiatge a càrrec de Joan Moisés i Pep Badia, CCEF.
L’objectiu és realitzar una sortida excursionista per descobrir els valors paisatgístics i 
naturals de la serra del Montsià, i apropar-nos als usos ancestrals de la serra: forns de calç, 
masos...

L’itinerari recorre el barranc de la Font, 
Font i cova del Llop, Forns i Font de 
Burgar, Font de les Fontanelles i Mas 
de Mata-redona. (aprofitaments de la 
serra). Visita optativa a la Foradada, 
mirador dels Alfacs. Baixada pel 
Revolcador fins la Font de Burgar, i 
Bassa de la Galla fins al Cocó de Jordi 
(aparcament).

Mata-redona 

Font de les Fontanelles



Sant Mateu. 4 d’octubre de 2015, diumenge

9 h. Plaça Major de Sant Mateu
Cal portar beguda, esmorzar, roba i sabates còmodes per a caminar. La durada aproximada 
serà de 4 h. i la dificultat serà baixa-mitjana. És apta per a qualsevol persona i, de tant en 
tant, farem explicacions sobre el territori i elements paisatgístics. 

L’objectiu és conèixer el patrimoni natural de la localitat de Sant Mateu i el patrimoni 
arquitectònic que envolta al terme.

Sortirem de la plaça Major en 
direcció a l’Ermita de la Mare de 
Déu. En arribar al Riu Benifarquell 
ens desviarem i seguirem per un 
sender que va seguint el riu fins a 
arribar a la Font Nova. Després, ens 
dirigirem cap a la Ermita de la Mare 
de Déu on farem una explicació 
de l’entorn i de l’Ermita. Veurem la 
Roca-Roja, visitarem el Corral de 
Tadeo i el Corral de Parra (antics 
corrals que actualment estan en desús 
però tenen unes característiques 
peculiars). Posteriorment, seguirem 
fins arribar a Sant Cristòfol on 
vorem l’emblemàtica construcció i 
gaudirem d’unes vistes espectaculars 
de la població de Sant Mateu. 
Seguidament, tornada cap al poble. 

ERMITES DE SANT MATEU 

La Roca-Roja

Ermita de Sant Cristòfol

Itinerari 13



Itinerari 14
DEL CAMÍ DELS MONTES AL 
JACIMENT DE SANTJAUMES-
MAS D’EN SERRÀ
Alcanar. 10 d’octubre de 2015, dissabte

9.30 h Centre Cívic

Durada: 2’30h aprox. Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per caminar.

L’objectiu de l’activitat es conèixer els paratges naturals de la serra del Montsià, així com les 
construccions tradicionals de pedra seca, tals com barraques, cocós,  povets i el jaciment 
dels Santjaumes.

Sortirem d’Alcanar cap al camí dels 
Montes on començarà la nostra 
descoberta, entre forns de calç, 
barraques, rajolars i coves, arribarem 
a les Moles de Bossa on podrem 
divisar el Mas de Mulet i tota la 
magnífica panoràmica d e l a s erra, 
llavors torçarem a la dreta i cap a 
la mar. La Roca-roja, allà dalt, ens 
guiarà cap a la barraca del Sabateret i 
al racó dels Mangotxos. La font de 
l’Espatlut ens donarà de beure, al 
fons ja podem veure la mar. 
Passarem per un bosquet on hi ha el 
Povet de Badoc i baixarem per la serra 
del Fandango fins arribar al jaciment 
dels Santjaumes-Mas d'en Serrà. 

Barraca de pedra en sec

Santjaumes-Mas d’en Serrà



La Pobla de Benifassà. 31 d’octubre de 2015, dissabte 

10 h. Plaça Major de la Pobla de Benifassà
Cal portar roba i calçat còmodes, beguda i esmorzar. Durada aproximada: 3 hores. 
Dificultat moderada baixa. 

L’objectiu és descobrir el monestir de Santa Maria de Benifassà, recorrent l’antic camí 
que l’uneix amb la Pobla.

La ruta comença a la Pobla de 
Benifassà. Sortirem en direcció 
al Ballestar, on veurem els antics 
safareigs i l’ermita de la Trinitat. 
El camí, que discorre entre bonics 
paisatges, construccions de 
pedra seca i conreus, passa per 
la Font dels Baciets i segueix 
fins a l’imponent Monestir de 
Santa Maria de Benifassà. Després 
de conèixer-lo una mica més 
tornarem a la Pobla en cotxe.

Itinerari 15
RUTA PEL CAMÍ VELL DEL 
MONESTIR DE SANTA MARIA DE 
BENIFASSÀ

Monestir de Benifassà

Camí vell



Itinerari 16
PEDRA EN SEC, NATURA I 
PAISATGE A LA SERRETA 
DE FREGINALS
Santa Bàrbara-Freginals. 8 de novembre de 2015, diumenge
9.30 h. Freginals: davant de les escoles, a l’entrada del poble des d’Ulldecona.

9 h. Santa Bàrbara. Les persones que vulguen desplaçar-se a Freginals en bicicleta. 
9.30 h. Les persones que vulguen desplaçar-se a Freginals en cotxe.
Davant del Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana, a l’antiga carretera de València. 

És recomanable portar roba i calçat còmodes, i també aigua i gorra. Es pot portar esmorzar. Itinerari 
coorganitzat pel Centre d’Estudis Planers i el Centre Excursionista Pedrenyers del Montsià, amb la 
col·laboració de la Unió Ciclista Santa Bàrbara.

L’ objectiu és visitar construccions de pedra en sec de diverses tipologies i una pedrera que, al 
llarg del temps, va ser explotada amb diferents tècniques. També observarem la natura pròpia i 
les particulars formes d’humanització, les tècniques de construcció de les barraques, etc.

Durant el recorregut s’obriran davant 
dels nostres ulls els esplèndids i variats 
paisatges dels Ports de Tortosa i de 
Morella, la foia d’Ulldecona, la plana de 
la Galera, la serreta de Godall, la vall 
de l’Ebre, el Delta, la serra del 
Montsià, etc. 

Contemplarem, també, els diferents 
espais on van tindre lloc els fets de 1860, 
en l’intent de cop d’estat carlista conegut 
com a “ortegada”.

Detall del sostre

Barraca dalt d’un marge



Itinerari 17

Peníscola. 8 de novembre de 2015, diumenge

9.30 h. Plaça de la Constitució, de Peníscola
Cal portar calçat adequat, aigua i esmorzar. La dificultat és baixa. Caldrà anar en 
vehicle propi per desplaçar-se d’un punt a l’altre. 

L’objectiu és conèixer els corrals que van convertir Peníscola en el port de referència per 
a l’exportació dellana del Maestrat cap a les ciutats del nord d’Itàlia, on es transformava. 

Primer veurem una gran 
bassa de recollida d’aigües 
pluvials per abeurar els ramats, 
a la partida del Barranc de 
Moles o Perú, molt a prop 
d’uns corrals que han estat en 
funcionament fins fa uns vint 
anys. Visitarem dos corrals més a 
la vora de l’avinguda de l’Estació, 
comprovarem com la pressió 
urbanística amenaça aquestes 
construccions. Els assistents que ho 
desitgen podran menjar un típic 
dinar casolà amb nosaltres, a 
preu popular, avisant amb una 
setmana d’antelació al correu 
avacamivell@gmail.com. 

Les especials condicions de 
Peníscola, amb abundància d’aigua 
dolça i bon clima, van fer de la 
nostra ciutat un punt de trobada 
dels ramaders, fins i tot del sud de 
França.

PENÍSCOLA, EL PORT DE LA 
LLANA DEL MAESTRAT

Abeurador

Corral



HO ORGANITZEN:

Cervera del Maestrat. Centre d’Estudis del Maestrat i Associació cultural 

pro-restauració de l'ermita de Sant Sebastià.

Sant Carles de la Ràpita. Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre.

Sant Jordi. Associació de Jordiencs Absents.

Tortosa–Batea. Amics i Amigues de l'Ebre.

Sant Rafel-el Castell. Grup de Catalogació Los Taulons.

Xert. Agrupació de Muntanya El Turmell.

Rossell. Grup d’Estudis 750 Aniversari i Centre Excursionista L’Esquetxe. 

Mas de Barberans. Centre d’Estudis Lo Lliscó.

La Sénia. Centre d’Estudis Seniencs.

Ulldecona. Centre d’Estudis d’Ulldecona.

Traiguera. Centre Cultural Traiguerí.

Sant Carles de la Ràpita. Club Centre Excursionista la Foradada. 

Sant Mateu. Associació Cultural La Tella.

Alcanar. Associació Cultural Lo Rafal.

La Pobla de Benifassà. Parc Natural de la Tinença de Benifassà.

Santa Bàrbara-Freginals. Centre d’Estudis Planers i el Centre Excursionista 

Pedrenyers del Montsià.

Peníscola. Associació de Veïns Camí Vell. 




