
Itinerari 1
Un paisatge, un territori: la humanització del terme de 

Cervera i les seus partides

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

10.00 h. Llotja/Ermita de Sant Sebastià.
La durada aproximada de l'activitat és de tres hores.
L'objectiu és conéixer i gaudir de la riquesa paisatgística del terme 
de Cervera, però especialment conéixer 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.

La força de la gent del territori

La voluntat del grup és desenvolupar sinergies per  difondre, 
conservar  i defensar el patrimoni cultural, ambiental, 
monumental, etc. del territori que es troba a banda i banda 
del riu de la  Sénia. Els centres d’estudis i entitats organitzades 
a l’entorn de Terres de Cruïlla pretenem digni�car el treball i 
les històries de tota una gent, els nostres avantpassats, que 
tant van treballar per construir tot allò que, des de fa poc, 
s’ha anat abandonant com si aquell passat no hagués tingut 
importància. Com a tribut a aquella gent, volem posar en valor 
aquest patrimoni rural.
Sempre busquem el guiatge, no només d’historiadors, també 
de ‘savis’ d’altres disciplines com, per exemple, la botànica. 
Solen ser membres de cada entitat que ja hi vénen col·laborant 
activament i de manera voluntària. Les persones grans són 
uns testimonis molt valuosos, ja que, durant la seua vida, 
han viscut uns canvis vertiginosos. Tot i el poc temps que, 
en termes històrics,ha passat, la societat que ells es van trobar 
quan eren menuts, poc té a veure amb l’actual. Ens envoltem 
de moliners, pastors, pagesos o pescadors que, amb les seues 
vivències, enriqueixen molt cada itinerari. Els Itineraris per les 
Terres de Cruïlla (passejades pel patrimoni del Baix Maestrat, 
el Montsià i el Baix Ebre) que es duen a terme de maig a 
novembre, aproximadament, és la principal activitat que 
realitzem des de 2009. Les sortides, obertes a tothom i gratuïtes, 
permeten conèixer torres carregades d’història o vestigis dels 
nuclis antics emmurallats segles enrere, així com fonts naturals 
o paisatges amagats entre fronteres. 
Historiadors, savis experts en botànica, arquitectura, ramaderia
o artesania, així com les persones grans dels pobles, són els
guies privilegiats d'aquestes sortides que apleguen centenars 
de persones. En l’edició de l’any passat s’hi van programar 
18 itineraris, implicant una vintena d’entitats. 
Qui vulga vindre només cal que s’adrece al punt de trobada de 
cada poble a l’hora indicada. Són passejades, sense massa
di�cultat, per conèixer una part del patrimoni de cada lloc, 
amb explicacions per contextualitzar la seua importància. 
La convivència i complicitat entre participants i organització 
és un altre dels elements intangibles a destacar dels itineraris. 

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.

HO ORGANITZA:

Cervera (Baix Maestrat). Associació pro restauració de l'ermita 
de Sant Sebastià i Centre d'Estudis del Maestrat.
Canet lo Roig. Associació Cultural Canetana LO SUAbE.
Sant Rafael - el Castell. Grup de Catalogació Los Taulons.
Tortosa. Camp d’aprenentatge del delta de l’Ebre
 (Sant Carles de la Ràpita).
Sant Jordi. Associació dels Santjordiencs Absents i Ajuntament 
de Sant Jordi.
Alcanar. Associació Cultural Lo Rafal i GRAP-UB.
Xert. Associació Cultural Font de l’Albi
La Sénia. Centre d’Estudis Seniencs.
Ulldecona. Centre d’Estudis d’Ulldecona.
Traiguera. Centre Cultural Traiguerí.
Vinaròs. Joan Bel i Amàlia Roig.
Sant Mateu. Associació Cultural La Tella.
Freginals. Centre Excursionista Pedrenyers dels Montsià.
Benicarló. Associació Cultural Pere de Thous.
La Pobla de Benifassà. Parc Natural de la Tinença de Benifassà 
i Ajuntament de la Pobla de Benifassà.
Santa Bàrbara. Centre d'Estudis Planers.
Mas de Barberans. Centre d’estudis Lo Lliscó.
Godall. Miquel Subirats.

Itinerari 2
Fonts al voltant del poble

Canet lo Roig. 28 de maig de 2017, diumenge

8.45h. La Bassa (�nal del carrer de Sant Roc).

Recomanem calçat i roba adients. Recorregut de baixa di�cultat al 
voltant del poble. Es donarà aigua i una peça de fruita.

L’objectiu és conéixer 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

9.15 h. Av.del Riu. Sant Rafel del Riu.

Per sortir, ens agrupem 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 
610 453 331.

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

Itinerari 4
Les forti�cacions de Tortosa

Tortosa. 17 de juny de 2017, dissabte

10.00 h. Museu de Tortosa.

Sortida de matí, de 10.00 a 13.00 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 historicoreligiós pels voltants de Sant Jordi

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

10.00 h. Plaça Major.

No presenta cap di�cultat. Recorregut d'un quilòmetre i una durada 
de 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, cementeri i 
tombes signi�catives).

Itinerari 6
Visita documentada al jaciment preiber dels 

SantJaumes-Mas d'en Serrà

Alcanar. 19 d'agost de 2017, dissabte

9.15h. Centre Cívic (Alcanar),9.30 h.Roca Tallada-pistes poliesportives 
(les Cases).
Cal portar beguda, roba i sabates còmodes. El temps estimat de 
durada de l'activitat és de tres hores.

L'objectiu de l'activitat és conéixer 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 4 hores (1,30 h d'anar i 3,30 h de tornar). Ens aturem 45 
minuts per sopar i fer les visites.
Di�cultat mitjana. El camí és asfaltat, menys un tram de terra. Dur 
sopar i llanterna.

Els objectius són conéixer la Barcella, castell estratègic que l'any 
1192 el rei Alfons II prometí a l'Orde de l'Hospital. Explicar costums 
(bureos, baixar al mercat de Xert diumenges), tradicions (fabricar 
formatge, basos de mel, menjars, festes), literatura oral (rondalles, 
romanços, cançons), prehistòria i història (pintures rupestres, ibers, 
àrabs, romans...) de la Barcella, zona amb edi�cacions disperses i 
paisatge únic.

Itinerari 9
La Ferradura-els Castellets

Ulldecona. 2 de setembre de 2017, dissabte.

10 h. O�cina de Turisme

Cal portar beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. 
L’objectiu de l’activitat es conéixer 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

9.00 h. Trobada a la Font de Sant Vicent.
9.30 h. Amb els vehicles propis ens desplaçarem �ns al corral de 
Mauricio.
La di�cultat és baixa, però cal anar ben calçat, protegit del sol i 
portar aigua. La durada aproximada serà de tres hores.
L'objectiu de l'activitat és conéixer la construcció del campanar de 
Traiguera i les modi�cacions que va sofrir per adaptar-se a les 
modi�cacions 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 �ns a les 13 hores, aproximadament, 
es farà una parada per esmorzar.

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

Itinerari 12
Ermites i cales

Vinaròs. 23 de setembre de 2017, dissabte

10h. 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 conéixer 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 di�cultat serà baixa.

L’objectiu és conéixer 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

Dur calçat esportiu o de muntanya. La di�cultat 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 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 conéixer 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 di�cultat 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.

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 conéixer 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 di�cultat 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 conéixer l'entorn natural del poble i 
descobrir el valuós paisatge que els apro�taments tradicionals 
han propiciat. INSCRIPCIÓ PRÈVIA: 977729187- 977729051 
parque_tinenbenifassa@gva.es  info@lapobladebenifassa.es

Passejades pel patrimoni del 
Baix Ebre, el Montsià i 

el Baix Maestrat 

Del 13 de maig al 25 de novembre de 2017

Del 13 de maig al 25 de novembre de 2017

Més informació a: https://terresdecruilla.wordpress.com/
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Itinerari 1
Un paisatge, un territori: la humanització del terme de 

Cervera i les seus partides

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

Ens reunirem a la plaça del Maestrat de Cervera (Baix Maestrat) 
per acudir a l'Ermita de Sant Sebastià (llotja medieval) on tindrà
lloc la conferència. En �nalitzar, farem una volta ascendent �ns a 
arribar al cim del Castell. Des d'allí comentarem i gaudirem de tot 
allò comentat en la xerrada: partides, paratges, corrals, caminassos, 
aljubs, mollons, coves, barrancs, etc.

Itinerari 2
Fonts al voltant del poble

Canet lo Roig. 28 de maig de 2017, diumenge

En un radi no més alt d'un quilòmetre al voltant del poble de Canet 
lo Roig, recorrent aproximadament uns cinc quilòmetres i sortint 
de l'antiga bassa, podrem veure la Font de Na Jordana, el Pou,
 basses d'apro�tament d'aigua per regar els horts, la Font de la 
Fontanella, anirem a la Font de la Roca i a la Font de la Canal.
Podrem contemplar oliveres mil·lenàries i, després, una petita 
exposició de fotos d'aquests arbres a la presó medieval.

Itinerari 3
La Cova Alta, un barranc singular

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

Ens desplacem bastant en vehicle des de Sant Rafael per a fer un 
itinerari amb descobertes a peu entorn del barranc de la Cova Alta. 
Ens sorprendrem amb 2 microreserves de �ora i la visita del Mas 
Roig (Traiguera) i Mas de Barceló (Canet lo Roig).

Itinerari 4
Les forti�cacions de Tortosa

Tortosa. 17 de juny de 2017, dissabte

Itinerari al voltant del recinte emmurallat de Tortosa, per tal de 
visitar les muralles i forti�cacions existents i conèixer la seua 
evolució i funcions al llarg de la història. Ens centrarem a conèixer 
a fons el castell medieval de la Suda i les Avançades de Sant Joan 
del s.XVIII. Opcionalment, es poden visitar la resta de forti�cacions: 
fortí de Bonete, baluards de la Victòria, del Crist i del Carme, i el fortí 
d'Orleans.

Itinerari 5
Recorregut historico religiós pels voltants de Sant Jordi

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

Sortirem de la plaça Major de Sant Jordi on ens hem trobat, 
recorrerem el carrer de l'Hospital i de la Mare de Déu de la Font 
de la Salut, descobrint la seua antiguitat i ocupació. Arribarem al 
Calvari per assabentar-nos de la seua història i les espècies 
botàniques del jardí central. Després, baixarem al Cementiri i 
descobrirem la seua història de 200 anys, les tombes més 
signi�catives, les capelles i les velles esteles.

Itinerari 6
Visita documentada al jaciment preiber dels 

Sant Jaumes-Mas d'en Serrà

Alcanar. 19 d'agost de 2017, dissabte

Després de sortir d’Alcanar i de les Cases, arribarem al punt de sortida 
(Sant Jaumes) cap a les 10 hores, on començarem una petita, 
però un pèl exigent, pujada cap al jaciment preiber (45-60 minuts). 
Allà el doctor David Garcia ens farà una petita explicació de la història 
del jaciment i de les noves descobertes. (60 minuts). Tot seguit, 
desfarem el camí de pujada i donarem per acabada la jornada.

Itinerari 7
Recordant antics comerços

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

Sortirem des de la Placeta de l'Església i farem un recorregut  
per diversos carrers del  nucli històric visitant llocs on es van 
desenvolupar activitats industrials i comercials �ns a la primera 
meitat del segle XX. Ens centrarem entre altres en la fabricació de 
�deus, xocolata, sabó i la venda de productes tèxtils.

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

Voregem horts i sénies del Parat i les Saleres al Molló de la Mola. 
Baixem a l'ermita de Sant Pere i Sant Pau de la Barcella. Visitem 
l'ermitori, la casa de l'ermità, l'aljub i la torre o castell. Sopem i eixim 
pel camí del Sòl de la Barcella, vora el barranc, passem pel mas de 
l'Aubaga i veiem masos de davall de les Talaioles. Al Gravet, visitem 
les creus del Pinxo i llegim el romanç del Cec (s.XIX). Veiem conreus 
i pedra en sec.

Itinerari 9
La Ferradura-els Castellets

Ulldecona. 2 de setembre de 2017, dissabte.

La Ferradura seria un lloc de guaita de les vies de pas per la Foia 
d’Ulldecona, s’hi han trobat restes d’àmfores fenícies, ceràmica a 
mà i pesos de teler. El desnivell sobre el qual està situat és la 
principal particularitat de la Ferradura i permet estudiar el sistema 
d’anivellament que es feia servir a la primera edat del ferro.

Itinerari 10
El campanar de Traiguera: la pedrera i la construcció

Traiguera. 9 de setembre de 2017, dissabte

Deixarem els cotxes al corral de Mauricio i anirem, caminant una 
mitja hora, per una sendera �ns a la pedrera d'on es van treure les 
pedres per construir el campanar.
A la tornada, esmorzarem al corral de Mauricio. Tot segut, amb els 
cotxes, anirem a Traiguera, aparcant a la font de Sant Vicent.
A peu ens desplaçarem �ns a la plaça del campanar on Maria Llàtser 
ens farà una explicació sobre la construcció i característiques del 
campanar. Tot seguit, a l'interior de l'església es projectarà un vídeo 
sobre el campanar de Traiguera. Per acabar l'itinerari, qui vulga, 
podrà pujar al campanar.

Itinerari 11
Itinerari al voltant de la mola de Godall

Godall. 17 de setembre de 2017, diumenge

Es farà un recorregut a peu al voltant de la mola de Godall, passant 
per la cova del Salt, la font de la Serra i l'antiga mina de carbó, entre 
altres llocs d'interès, amb explicacions sobre la natura i la 
humanització de la serra.

Itinerari 12
Ermites i cales

Vinaròs. 23 de setembre de 2017, dissabte

Sortirem en cotxe �ns a l'ermita barroca de Sant Gregori, seguirem 
�ns al Puig de la Misericòrdia on hi ha l'ermita de Sant Sebastià 
(segle XVI), les restes d'un poblat iber i ens recrearem amb la
vegetació, l'agricultura mediterrània i les vistes al mar, al delta, a 
la muntanya i als pobles.
Passejarem pel camí de ronda de les cales de roquissar, Costa Sud. 
Paisatge natural i arquitectura de fusta.

Itinerari 13
Itinerari per les antigues rutes de la transhumància a 

Sant Mateu

Sant Mateu. 1 d’octubre de 2017, diumenge

Sortirem de la plaça Major en direcció a l'ermita de la Mare de Déu. 
Visitarem diferents corrals situats per la Vall d'Àngel i coneixerem 
antigues rutes de la transhumància de l'interior de la península �ns 
als ports del litoral mediterrani. Durant la ruta podem valorar la 
importància dels corrals per guardar el ramat així com les 
peculiaritats d'aquestes construccions singulars. També podrem 
gaudir de les vistes de la part alt del terme de Sant Mateu com la 
Pedrera o la Bastida. Aquesta és la muntanya més alta de la localitat.

Itinerari 14
Barraques de la serra de Freginals

Freginals. 8 d'octubre de 2017, diumenge

Recorrerem la serra de Freginals, on podrem observar els diferents 
tipus d'activitat humana que hi ha hagut a la serra des de l'antiguitat 
�ns a l'actualitat: ramaderia, fabricació de calç, pedreres i diverses 
construccions de pedra en sec.

Itinerari 17
Ruta dels orígens del poble de Santa Bàrbara

Santa Bàrbara. 12 de novembre de 2017, diumenge

Enguany a Santa Bàrbara commemorem els 200 anys de l'inici del 
procés d'independència municipal, i farem una caminada per 
diversos indrets relacionats amb aquella època fundacional, quan 
diverses famílies es van aventurar a desermar estes planes i a 
establir-hi les seues cases i masades.

Itinerari 18
Fragments de pedra en sec

Mas de Barberans. 25 de novembre de 2017, dissabte

Itinerari de sentit circular on podrem veure construccions de pedra 
en sec de diferent morfologia i ús, fetes amb màxima austeritat 
però garants de les habilitats dels constructors, fossin professionals 
o no. En el desplaçament entre indret i indret de l'itinerari podrem 
observar d'altres elements de temàtica variada que ens mostraran 
petits retalls de la història més recent de Mas de Barberans.

Itinerari 15
Visita al nucli històric de Benicarló

Benicarló. 15 d'octubre, diumenge

La visita començarà a la plaça de Sant Bartomeu, al costat de l'església 
principal de la ciutat. Continuarà pels carrers de vianants situats al
nucli històric de Benicarló, com ara el carrer Major, el carrer de Sant 
Joaquim, el carrer Ample o el carrer de Sant Joan, a tocar d'alguns 
monuments representatius com l'Edi�ci Gòtic o la Casa del Marquès. 
Es conclourà al mateix lloc de l'inici, a la plaça de Sant Bartomeu.

Itinerari 16
Passeig per la cultura i naturalesa del Boixar

El Boixar. 11 de novembre, dissabte

Eixint del Boixar seguirem el transcurs de l'aigua a través dels 
safaretjos, horts i dels molins fariners, i comprovarem la importància 
de la pedra seca en les construccions agrícoles i ramaderes que 
envolten el poble.
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