
Del 19 de juny al 13 de novembre de 2016
Més informació a: https://terresdecruilla.wordpress.com/
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ERMITES DE LA VALL DE CARDÓ
Rasquera. 19 de juny de 2016, diumenge
8.30 h. Plaça de la Font de Rasquera.
Tot i no ser molt exigent, és una 
ruteta de muntanya per senders, amb 
un cert desnivell.
Cal portar beguda, ganyips, roba i 
sabates còmodes per a caminar per 
muntanya. 

L’objectiu de l’activitat és conèixer 
paratges naturals i les ermites de la 
vall amagada de Cardó, així com part 
de la seua curiosa història i orígens.

De Rasquera pujarem amb cotxes 
al balneari de Cardó. Baixarem a 
Sant Elies (Font del Borboll), i al 
Paller, agafarem el camí dels Frares, 
on trobem l’ermita de la Trinitat i la 
de l’Angel, per arribar al Portell de 
Cosp. Anirem a la Cova Lluminosa, 
flanquejarem la Punta de les Ortigues, 
la Roca Foradada i la Cassola del 
Diable. Arribarem a les ermites de 
Sant Roc i Sant Josep, passant per 
les fonts del Prior i de Sant Josep, a 
més de l’ermita de Sant Simeó o de la 
Columna. Opcionalment, podríem 
visitar la de Sant Onofre o la de Santa 
Teresa.

1. Rasquera. 19 de juny, diumenge. Ermites de la vall de Cardó.

2. Sant Jordi. 2 de juliol, dissabte. 10.30 h. Plaça Major.  Casa de l’Americà, Tombes 
de l’ Església i Casa Gran dels Sifre.

3. Canet lo Roig. 10 de juliol, diumenge. L’aigua dels dels romans. 

4. Cervera del Maestrat. 30 de juliol, dissabte. Excursió al conjunt històric hidràulic 
“Les Senietes”.

5. Rossell. 10 d’agost, dimecres. Nucli urbà de Rossell.

6. La Sénia. 25 d’agost, dijous. Negocis d’ara i d’abans a la Sénia.

7. Ulldecona. 3 de setembre, dissabte. Visita a l’Abric VIII del conjunt rupestre i a les 
canalitzacions d’aigua prehistòriques.

8. Traiguera. 17 de setembre, dissabte. Entre la història i el misteri: una visita 
nocturna a la Font de la Salut.

9. Sant Mateu. 2 d’octubre, diumenge. Corrals de Sant Mateu. 

10. Freginals. 9 d’octubre, diumenge. Corrals i corralisses de la serra de Montsià.

 11. Alcanar. 15 d’octubre, dissabte. Ruta dels Cítrics.

12. Peníscola. 23 d’octubre, diumenge. 10 h. Plaça de la Constitució. Vistahermosa: 
el que la gelada s’endugué.

13. La Pobla de Benifassà. 6 de novembre, diumenge.Visita a l’església, sistemes de 
reg i cultius històrics. 

14.Santa Bàrbara. 13 de novembre, diumenge. Godall: el poble i la serra. 

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.

Itinerari 1Calendari 2016

Ermita de l’àngel

Balneari



CASA DE L’AMERICÀ, TOMBES DE 
L’ESGLÉSIA I CASA GRAN DELS SIFRE.
Sant Jordi. 2 de juliol de 2016, dissabte 

10.30 h. A la plaça Major de Sant Jordi.
No presenta cap dificultat i durarà dues hores. 
L’objectiu és descobrir 3 llocs històrics i significatius del nucli urbà: l’interior del temple 
modern dedicat a Sant Jaume, la casa d’un indiano de Veneçuela i la Casa Pairal dels Sifre 
del segle XVIII, coneguda per Casa Gran.

Sortirem de la plaça 
Major on ens trobarem. 
Visitarem el temple 
parroquial del segle 
XVIII dedicat a Sant 
Jaume i descobrirem la 
història de les capelles i 
enterraments. Després 
passarem a visitar 
la Casa de l’Americà 
(indiano) feta l’any 
1913 i ara convertida en 
Casa Rural. Finalment, 
anirem a la Casa Pairal 
dels Sifre que fou la 
més important del segle 
XVIII i descobrirem la 
història econòmica 
dels quatre primers 
propietaris.

Itinerari 2 Itinerari 3 
L’AIGUA DELS ROMANS
Canet lo Roig. 10 de juliol de 2016, diumenge

8.15 h Trobada a la plaça del País Valencià.
8.30 h. Sortida a peu.
8.45 h. Sortida amb vehicles.
9.00 h. Concentració i inici prop de l’aljub.

Dificultat baixa, si bé és convenient portar calçat i roba adequada i còmoda. La durada serà 
de 2.30 a 3 hores.

L’objectiu és descobrir els paisatges, conreus i elements arquitectònics que s’han utilitzat 
per aprofitar l’aigua tant a l’agricultura com a la indústria.

Visitarem un aljub que aprofita 
la seua situació elevada per 
distribuir l’aigua pels horts que 
l’envolten. Rep l’aigua de la font 
romana del “Vilar Gros”, la qual 
veurem després de seguir el 
reguer que passa entre carrasques 
frondoses i llaüts al costat del 
petit barranc que arriba al de la 
font de la Roca. Hi ha dos xops 
espectaculars (es pot arribar a 
la soca). Tot seguit caminarem 
entre oliveres centenàries.

En arribar al riu Cervol, veurem 
l’únic ull que en queda de 
l’aqüeducte que feia arribar 
l’aigua al molí després de proveir 
a tres molins anteriors i recórrer 
uns 10 km des dels límits dels 
termes de Rossell i Canet lo Roig.
Arribarem al molí d’En Figuera, 
al marge dret del Cervol, i 
tornarem al poble.

Casa dels Sifre, temple parroquial i campanar.

Olivera monumental

Cup del molí d’en Figuera

Panoràmica de la vila de Sant Jordi.



Cervera (Baix Maestrat). 30 de juliol de 2016, dissabte
9 h. Plaça del Maestrat
Durada aprox. 3.30 h. El recorregut té entorn a uns 9 km.
Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. 
L’objectiu de l’activitat es conèixer un paratge d’interés natural, històric i agrícola format 
per diverses sénies, un aqüeducte, basses, séquies, el Barranc de l’Alba, àlbers, etc.

Eixirem de Cervera (a peu i/o en 
cotxe) fins a la Font de Sant Vicent 
(Rambla Cervera, Pont de Baix). Des 
d’allí continuarem el recorregut, a 
peu, pel camí vell de Benicarló fins 
arribar al barranc de l’Alba i paratge 
de les Senietes. Gaudirem de diverses 
sénies (una d’elles monumental), d’un 
aqüeducte, basses, pous històrics, 
indústries associades, vegetació, etc. 
També es farà un repàs a l’evolució 
històrica i toponímica de l’entorn.

Itinerari 4
NUCLI URBÀ DE ROSSELLEXCURSIÓ AL CONJUNT HISTÒRIC 

HIDRÀULIC “LES SENIETES” Rossell. 10 d’agost de 2016, dimecres
9 h. Plaça de l’Ajuntament de Rossell.

Es tracta d’ una volta al nucli urbà. La dificultat és baixa.  

L’objectiu és fer un recorregut per les parts més importants del nucli històric del poble, tot 
fent referència a diferents esdeveniments històrics que s’hi relacionen.

Incidirem especialment en el nucli 
més antic (la Vila), les edificacions 
més importants que s’hi conserven 
(Església, antiga Casa de la Vila...) 
i recorrerem els carrers adjacents 
a l’antiga murada. Alguns dels 
esdeveniments més importants de 
la història rossellana es donen entre 
aquests carrers i edificacions, però 
sobretot hi hem d’intentar copsar 
les pulsions diàries d’una gent que 
maldava per sobreviure-hi de la millor 
manera possible en funció de cada 
època.

Itinerari 5

Campanar de Rossell

Ca Peret, antic AjuntamentAqüeducte dels Divinios

Sénia dels Divinios



La Sénia. 25 d’agost de 2016, dijous

La Sénia, 25 d’agost de 2016, dijous 
18.30 h. Placeta de l’Església de la Sénia.
Durada aproximada: 1.30 hores.

L’objectiu de l’activitat és conèixer l’evolució del sector Serveis de la Sénia al llarg del segle 
XX. 

Sortirem des de la Placeta de 
l’Església i farem un recorregut  pels 
canvis en l’estructura econòmica, 
social i urbana de la Sénia al llarg 
del segle XX. Podrem veure alguns 
establiments que s’han conservat fins 
a l’actualitat en actiu, altres que ja 
han tancat però es conserven, etc. Un 
diàleg entre negocis d’abans i d’ara 
que ens permetran entendre millor el 
present de la nostra població i reviure 
l’activitat que tradicionalment ha 
caracteritzat el centre històric de la 
Sénia.

Itinerari 6
RECURSOS HÍDRICS DE LA SERRA DE 
L’ERMITA I VISITA A L’ABRIC NÚM. VIII

NEGOCIS D’ARA I D’ABANS A 
LA SÉNIA

Ulldecona. 3 de setembre de 2016, dissabte

Ulldecona. 3 de setembre de 2016, dissabte
10 h. Oficina de Turisme, Passeig de l’Estació, s/n, Ulldecona.
Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. Durada: 2 h.
L’objectiu és donar a conèixer l’Abric núm. VIII de les pintures rupestres, obert al públic 
aquest any i mostrar les basses i canalitzacions que realitzaven els habitants de la zona per 
recollir l’aigua que brolla de la serra.

Sortida des de l’Oficina de Turisme 
d’Ulldecona en direcció a l’Ermita de la 
Pietat, allí farem una explicació de les 
pintures rupestres que veurem, a més 
d’una introducció de com gestionaven 
els recursos hídrics que proporciona la 
Serra de l’Ermita. Després procedirem 
a la visita dels llocs.

Itinerari 7

Fàbrica de sifons. Principis del segle XX.

Grup de gent davant de la Fonda la Morena

Cabra de l’Abric VIII en posició estàtica, molt ben conservada

Cova Fosca amb pintures d’estil esqemàtic-abstracte

Cova de n’Arques



Itinerari 8 Itinerari 9

ENTRE LA HISTÒRIA I EL MISTERI: 
UNA VISITA NOCTURNA A LA 
FONT DE LA SALUT
Traiguera. 17 de setembre de 2016, dissabte

20.30 h. al Reial Santuari de la Font de la Salut. S’hi accedeix per la rotonda que hi ha a la 
carretera de Vinaròs-Morella.

La durada aproximada pot ser d’una hora, per la qual cosa, qui es vulga quedar, hi ha la 
possibilitat de sopar a Traiguera. Els cotxes es poden aparcar a la vora del camí. 

L’objectiu de l’activitat és conèixer històries, fets i personatges il·lustres de la Font de la 
Salut, els seus miracles i misteris.

Ens trobarem al prigó* cobert, on 
ens rebrà el guia. Continuarem 
cap la font del Milacre, on es va 
produir la troballa de la Verge, i 
visitarem la primitiva capella i l’antiga 
hostatgeria. Tot seguit visitarem les 
singulars construccions gòtiques i 
renaixentistes i l’església barroca, per 
acabar el passeig a l’hostatgeria on 
contemplarem magnífics exemplars de 
l’art mudèjar. Tot això retrobant-nos 
amb els misteris i la màgia d’aquest 
lloc tan emblemàtic del Maestrat. 

*prigó. Peiró, creu de terme posada en 
un pedestal de pedra.

Sant Mateu. 2 d’octubre de 2016, diumenge

9 h. Plaça Major.

Cal portar roba còmoda, beguda i esmorzar. La durada aproximada és de 4 hores i la 
dificultat és baixa. 

L’objectiu és conèixer els indrets de la població de Sant Mateu i valorar el seu patrimoni 
natural i arquitectònic. Volem valorar el nostre patrimoni natural i reconèixer les 
construccions que servien per tenir cura del ramat.

Des de la plaça Major ens dirigirem 
cap a la font de Morella en direcció 
al Mas del Coll, on podrem gaudir 
d’unes vistes immillorables del terme 
de Sant Mateu i els seus voltants. 
Després visitarem el Mas de Na 
Ferreres i seguidament ens dirigirem 
cap al corral de Pavia. També vorem 
l’antiga rajoleria del pati i la bassa, 
actualment fora de servei i en mal 
estat de conservació. A la tornada 
visitarem l’entorn del paratge de 
l’Aigua Nova.

CORRALS DE SANT MATEU

Mas d’en Coll

Edificacions de la Font de la Salut

Interior de l’hostatgeria
Font de Morella 



Itinerari 10
LA RUTA DEL CÍTRIC 
Alcanar.15 d’octubre de 2016, dissabte

9.30 h. Edifici Vivers Alcanar. C/ Joan Maragall, s/n.
Cal portar vehicle propi, beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. La durada 
aproximada serà de 4 hores. 
L’objectiu de l’activitat és donar a conèixer el procés de producció dels cítrics i la seua 
importància en l’economia d’Alcanar.

Ens trobarem a la seu de 
Vivers Alcanar per a visitar-
la i veure un vídeo sobre 
l’empresa. Ens desplaçarem 
al Mas del Pi (magatzem 
de preparació i expedició), 
on es farà una demostració 
d’empeltar. Anirem a la finca 
de Martí, centre de producció 
amb dues grans basses de 
reg informatitzat. També 
coneixerem la Cooperativa 
Exportadora d’Agris ‘Montsià’ 
d’Alcanar.

Dinar opcional a un restaurant. 
Cal confirmar assistència i 
apuntar-se al dinar a lorafal@
gmail.com.

Itinerari 11

Freginals. 9 d’octubre de 2016, diumenge
9 h. Davant la Cooperativa.
Cal portar beguda, esmorzar, roba i sabates còmodes per a caminar per senders. Dificultat 
mitjana –baixa. Recorregut de 7 a 8 km. Duració de l’excursió 3 h. (aprox.). Desnivell màxim: 
300 m.   
L’objectiu de l’activitat és gaudir de la naturalesa contemplant els paisatges de la serra del Montsià 
i d’una vista privilegiada del delta de l’Ebre, conèixer les construccions tradicionals de pedra seca 
i els elements naturals que utilitzaven els pastors per a realitzar la seua activitat.

Sortirem de Freginals i anirem pel 
camí de Sant Carles. Només sortir ens 
trobarem amb una barraca de pedra 
seca i a uns 500 m ens trobarem el 
corral de l’últim pastor de Freginals. 
Continuarem pel camí de Sant Carles 
per anar a visitar el corral de les Fenoses. 
D’allí ens dirigirem al corral del Mas de 
Mossenya. Agafarem un sender que 
ens durà a la corralissa de les Cedrilles, 
situat a la balma d’una cinglera. Allí 
mateix gaudirem d’unes vistes del Delta 
de l’Ebre. Continuarem el sender fins 
arribar a la cova i la Font d’Andara.  
Després anirem a la corralissa del 
Cingle, el cocó de la Rabosa, al pantà 
del corral Nou i també visitarem el 
corral Nou. I continuarem fins arribar 
al poble pel camí del corral Nou, el camí 
dels Bandolers i el camí dels Vilarons, 
que en la seva última part ens portarà 
a una drecera on hi ha una barraca de 
pedra seca i un dipòsit que s’utilitzava 
per al bestiar. De tornanda podrem 
gaudir del paisatge de les oliveres 
centenàries i mil·lenàries i les casetes 
típiques de camp.

EXCURSIÓ ALS CORRALS, CORRALISSES, 
FONTS I COCONS SITUATS A LA SERRA 
DEL MONTSIÀ AL TERME DE FREGINALS 

Pantà del corral Nou

Corral de les Cedrilles
Mà de Buda

Magatzem de producció i expedició al Mas del Pi



Itinerari 12

La Pobla de Benifassà, 6 de novembre de 2016, diumenge

10.30 hores. Plaça de l’Església de la Pobla de Benifassà. 

Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. Temps aproximat: 2 hores, 4 
kms. La dificultat és baixa, ja que, llevat d’algunes pujades, el camí és bo. 

L’objectiu de l’activitat és conèixer l’església, sistemes de reg i cultius històrics de la Pobla 
de Benifassà.

Ens trobarem a la plaça de  l’Església, 
i recorrerem dos zones pròximes al 
poble, on es mantenen alguns horts 
en actiu, i l’estructura de les quals és 
molt semblant a les de l’època àrab 
en què es van originar. Veurem els 
seus sistemes de reg, compostos per 
sénies, fonts, basses i séquies.

VISITA A L’ESGLÉSIA, SISTEMES DE 
REG I CULTIUS HISTÒRICS

VISTAHERMOSA, EL QUE LA 
GELADA S’ENDUGUÉ
 Peníscola. 23 d’octubre de 2016, diumenge

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

L’objectiu és saber de quina manera els llauradors de Peníscola van anar arrabassant 
muntanyes per fer nous camps de cultiu de garrofers i oliveres i com els va afectar la gelada 
de 1956. 

Començarem l´itinerari al camí de 
l’Ermita de Sant Antoni, on deixarem 
els cotxes. Després continuarem pel 
corriol en direcció al Castell de Polpís. 
Agafarem un altre corriol en direcció 
nord per una zona de màquia, fins 
arribar a Vistahermosa.
Al principi, només passar un grup de 
pins, veurem una gran caseta de pedra 
en sec, junt amb un cocó. Després de 
visitar aquesta zona de Vistahermosa, 
que té una gran concentració de 
construccions de pedra en sec, anirem 
a veure un corral situat molt a prop.
La ruta conclourà tornant al punt de 
sortida. Hi ha la possibilitat de dinar 
amb nosaltres, ho podeu comunicar 
per correu electrònic a avacamivell@
gmail.com

Itinerari 13

Horts prop del poble

Séquia de reg

Sendera de la serra d’Irta amb l’ ermita de sant Antoni al fons

Paisatges de l’oblit a  Vistahermosa



Itinerari 14
GODALL: EL POBLE I LA SERRA
Santa Bàrbara i Godall, 13 de noviembre de 2016, diumenge

Sortida a les 9.30 h des de davant del centre cultural, al c. Mare de Déu de Montserrat 
núm. 28 de Santa Bàrbara. Les persones a qui els vaja millor, poden fer cap davant de la 
cooperativa agrícola de Godall a les 9.45 h 

El recorregut, que no té dificultat, durarà unes 3 hores i es farà una part en cotxe i una part 
a peu. Cal anar amb sabates còmodes. 

L’objectiu de l’activitat, organitzada pel Centre d’Estudis Planers de Santa Bàrbara, 
es conèixer els llocs més emblemàtics del poble de Godall i alguns paratges naturals i 
humanitzats de la seua serra. 

Sortirem amb cotxe des de Santa 
Bàrbara i quan arribem a Godall, 
recorrerem alguns dels llocs 
més emblemàtics de la població, 
especialment els nucli semiabandonat 
de la Vilallarga. Després ens 
desplaçarem amb els cotxes fins a 
l’aparcament de la font de Cap d’Àsens, 
ja a la serreta de Godall, i anirem a peu 
a visitar alguns espais, entre ells una 
antiga pedrera on encara hi ha moles 
i altres elements a mig fer. 

Piques de la font de Cap d’Àsens

Godall i la plana des de la serreta

ORGANITZA:

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

Sant Jordi. Associació dels Santjordiencs Absents.

Canet lo Roig. Associació Cultural Canetana LO SUAbE.

Cervera del Maestrat. Associació pro-restauració de l'ermita de Sant Sebastià i 
Centre d'Estudis del Maestrat. 

Rossell. Centre Excursionista L’Esquetxe.

La Sénia. Centre d’Estudis Seniencs.

Ulldecona. Centre d’Estudis d’Ulldecona.

Traiguera. Centre Cultural Traiguerí.
 
Sant Mateu. Associació Cultural La Tella.

Freginals. Centre Excursionista Pedrenyers dels Montsià.

Alcanar. Associació Cultural Lo Rafal.

Peníscola.Associació de Veïns Afectats Camí Vell.

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

Santa Bàrbara. Centre d'Estudis Planers


