
CALENDARI DELS  ITINERARIS  PER LES TERRES DE CRUÏLLA 2017 

 

ITINERARI 1 

Un paisatge, un territori: la humanització del terme de Cervera i les seues partides 

Cervera (Baix Maestrat). 13 de maig de 2017, dissabte 

10 h. Llotja/Ermita de Sant Sebastià 

La durada aproximada de l'activitat és de tres hores. 

L'objectiu és conèixer i gaudir de la riquesa paisatgística del terme de Cervera, però especialment conèixer la toponímia 

rural (nom de les partides), la seua etimologia. Es farà èmfasi en els canvis de cultius, les transformacions, l'ocupació de 

l'espai pels masos, els canvis ètnics esdevinguts, etc. 

 
ITINERARI 2 

Fonts al voltant  del poble 

Canet lo Roig. 28 de maig de 2017, diumenge. 

 8.45h a la Bassa (final del carrer de Sant Roc). 

Recomanem calçat i roba adients, recorregut de baixa dificultat al voltant del poble. Es donarà aigua i una fruita. 

L’objectiu és conèixer fonts i antics punts de recaptació d'aigua. 

 
ITINERARI 3 

La Cova Alta, un barranc singular 

Sant Rafel del Riu. 3 de juny de 2017, dissabte. 

9.15h a l'Avinguda del Riu. Sant Rafel del Riu. 

Per sortir, ens agruparem en cotxes. Cal dur calçat apropiat per a camins de malea, càmera de fotos, ullera 

de llargavista o prismàtics. La durada és de tres hores. Convé apuntar-se abans al telèfon 610453331. 

L'objectiu és descobrir l'entorn del barranc de la Cova Alta, el Mas Roig i el Mas de Barceló. 

 

ITINERARI 4 

Les fortificacions de Tortosa 

Tortosa. 17 de juny de 2017, dissabte. 

10 h. Museu de Tortosa. 

Sortida de matí, de 10 a 13 h. 

Contacte i inscripcions: 977741710 - cad-delta@xtec.cat 

L’objectiu és realitzar una visita interpretativa del castell de la Suda i les Avançades de Sant Joan. Itinerari per les 

muralles. 

 

 



ITINERARI 5 

Recorregut històric-religiós pels voltants de Sant Jordi 

Sant Jordi del Maestrat. 1 de juliol de 2017, dissabte. 

10 h. Plaça Major. 

No presenta cap dificultat, recorregut d'un quilòmetre i durarà dues hores. Portar una ampolleta d'aigua per si fa calor. 

L’objectiu és descobrir els llocs històrics i religiosos de la perifèria urbana de Sant Jordi (calvari, jardí botànic natural, 

cementiri i tombes significatives). 

 
 

ITINERARI 6 

Visita documentada al poblat preiber dels Sant Jaumes-Mas d'en serrà 

Alcanar. 19 d'agost de 2017, dissabte. 

9.15 h. Centre Cívic (Alcanar). 9.30 h. Roca Tallada-pistes poliesportives (les Cases). 

Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per caminar. El temps estimat de durada de l'activitat és de 3 hores. 

L'objectiu de l'activitat és conèixer el jaciment preiber de la primera edat del ferro de Sant Jaume-Mas d'en Serrà, de la 

mà del cap de l'equip d'excavacions David Garcia. 

 

ITINERARI 7. 

Recordant antics comerços 

La Sénia. 23 d’agost de 2017, dimecres.  

18.30 h. Placeta de l’Església de la Sénia. 

Durada aproximada: 1,30 hores 

L’objectiu és complementar l'itinerari de 2016, aprofundint en alguns negocis actius a la Sénia durant la primera meitat 

del segle XX.  

 
 

ITINERARI 8. 

De la Barcella a Xert.  825è aniversari de la Carta de Donació de la Barcella (1192-2017). 

Xert (Maestrat). 26 d'agost de 2017, dissabte. 

17.30 h. Plaça de l'Ajuntament. 

Durada aproximada 4 hores. Cal dur sopar. Una hora i mitja d'anada i dos hores i mitja de tornada. Hi haurà una 

aturada de tres quarts d'hora per sopar i per fer les visites pertinents.  

La dificultat és mitjana. Tot el camí està asfaltat i hi ha un tram de terra. Cal portar llanterna. 

L'objectiu és conèixer l'enclavament de la Barcella com a castell estratègic que l'any 1192 el rei Alfons II va prometre a 

l'Ordre de l'Hospital. Donar a conèixer els costums (bureos, baixada al mercat de Xert els diumenges de matí), les 

tradicions (fabricació de formatge, basos de mel, menjars, festes), la literatura oral (rondalles, romanços, cançons), la 

prehistòria i la història (pintures rupestres, ibers, àrabs, romans...) de la Barcella sobre un territori amb edificacions 

disperses que configuren un paisatge incomparable. 



ITINERARI 9. 

La Ferradura-els Castellets 

Ulldecona. 2 de febrer de 2017, dissabte. 

10 h. Oficina de Turisme. 

Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. 

L’objectiu de l’activitat es conèixer les excavacions al jaciment de la Ferradura-els Castellets, situat 

al municipi d’Ulldecona i datat durant la primera edat del ferro (fa 2.600 anys).  

 
ITINERARI 10 

El campanar de Traiguera: la pedrera i la construcció 

Traiguera. 9 de setembre de 2017, dissabte. 

9 h. Trobada a la Font de Sant Vicent. 

9.30 h. Amb els vehicles propis ens desplaçarem fins al corral de Mauricio. 

La dificultat és baixa, però cal anar ben calçat, protegit per al sol i portar aigua. La durada aproximada serà de tres 

hores. 

L'objectiu de l'activitat és conèixer la construcció del campanar de Traiguera i les modificacions que va sofrir, per 

adaptar-se a les modificacions de l'església. 

 

ITINERARI 11 

Itinerari al voltant de la mola de Godall 

Godall. 17 de setembre de 2017, diumenge. 

9.30 h. Carrer de Pau Casals (pujant a les escoles). 

Durant el recorregut, que durarà fins a les 13 hores, aproximadament, es farà una parada per esmorzar. 

L'objectiu és recórrer la mola de Godall, per conèixer indrets naturals i humanitzats de la serra. 

 

ITINERARI 12 

Ermites i cales 

Vinaròs. 23 de setembre de 2017, dissabte. 

10 h. Club Nàutic (entrada amb vehicles pel carrer del Varador, per on indica Restaurant) hi ha un gran aparcament 

lliure. 

Portar calcer i roba còmoda, en la part de Cales caminarem un quilòmetre aproximadament. 

Reservarem un menú de 20 euros per a dinar en el mateix Club Nàutic de Vinaròs per a les 14 hores. 

L'objectiu és conèixer paratges naturals i arquitectònics de Vinaròs, de muntanya i de mar. 

 

 



ITINERARI 13. 

Itinerari per les antigues rutes de la transhumància a Sant Mateu 

Sant Mateu. 1 d’octubre de 2017, diumenge. 

9 h. Plaça Major. 

Cal portar beguda, esmorzar, roba i sabates còmodes per a caminar. La durada aproximada serà de 4 h i la dificultat serà 

baixa. 

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

terme. 

 

ITINERARI 14 

Barraques de la serra de Freginals 

Freginals. 8 d'octubre de 2017, diumenge. 

9 h. Davant de la Cooperativa. 

Dur calçat esportiu o de muntanya. La dificultat és baixa. La durada aproximada serà de tres hores (5 quilòmetres). 

L’objectiu és el coneixement de les diferents activitats d'humanització de la serra. 

 

ITINERARI 15 

Visita al nucli històric de Benicarló 

Benicarló. 15 d'octubre, diumenge. 

11 h. Plaça de Sant Bartomeu. 

Cal portar roba i sabates còmodes per a passejada. 

L'objectiu de l'activitat és conèixer la història de la ciutat de Benicarló a partir d'un passeig pels carrers i 

places del centre. 

 

ITINERARI 16 

Passeig per la cultura i naturalesa del Boixar 

El Boixar. 11 de novembre, dissabte. 

10 h. Al costat del bar.    

La dificultat és moderada-baixa. La duració aproximada és de 3 hores. 

Cal portar roba i calçat adequats, aigua i esmorzar. 

L'objectiu de l'activitat és conèixer l'entorn natural del poble i descobrir el valuós paisatge que els aprofitaments 

tradicionals han propiciat. 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA: 977729187- 977729051 parque_tinenbenifassa@gva.es  info@lapobladebenifassa.es 

 

 
 

 



ITINERARI 17 

Ruta dels orígens del poble de Santa Bàrbara 

Santa Bàrbara. 12 de novembre de 2017, diumenge. 

9.30 h davant del Centre Cultural, a l'inici del passeig de les Escoles. 

La durada aproximada de la caminada és de 9.30 a 13.30 h, amb una parada per a esmorzar. Tot el recorregut és pla i 

per bons camins: cal anar, però, ben abillats per a caminar. 

L’objectiu és conèixer in situ els llocs on es va originar l’actual vila de Santa Bàrbara. 

 

ITINERARI 18 

Fragments de pedra en sec 

Mas de Barberans. 25 de novembre de 2017, dissabte. 

9 h. Zona de la cooperativa. 

Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. 

 Grau de dificultat baixa. La durada és de 4 hores. 

Aforament limitat a 30 persones per la collita d'olives.  

Inscripció prèvia a: jmvc61@gmail.com 

L'objectiu és veure elements de pedra seca i mostrar aspectes de la història contemporània local. 

 

 


