Castell de Sufera

VEN A CONOCER EL
CENTRE D'INTERPRETACIÓ TORRE DE SANT VICENT
AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM | Concejalía de Turismo
C/ Santo Tomás, 74. | Tel.: 964 300 102 | turismo@benicassim.org

PROGRAMA D'ACTIVITATS
PRIMER SEMESTRE 2019
REVISTA GRATUÏTA · EXEMPLAR Núm. 35· ANY 2019

TROBADA DEXCURSIONISME DEL PASSAT OCTUBRE
Els amics alemanys de Neckargemünd ens van portar pel Parc Nacional del Berchtesgaden.
Amb aquestes imatges ja no calen més descripcions.

Cap de setmana a la Vall del Jerte juntament amb els amics de la SASE.
El Parc Nacional de Monfragüe i la Reserva natural Garganta de los Infiernos ens van oferir un bon espectacle de
la tardor.

Una altra trobada amb els amics de Donòstia, una altra vegada hem gaudit duns dies difícils doblidar. La
climatologia «normal» per al lloc: pluja, boira (ja ho podeu comprovar a la foto) i sol. Quan aquest va aparèixer
vam contemplar uns paisatges preciosos
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E D I TO R I A L

· Atenció: aquesta revista la fem tots, per això t'animem perquè ens faces arribar les teues propostes d'excursions i/o
articles d'interés abans del mes de maig per tal de poder inclore'ls en la programació del segón semestre de 2019.
· Volem expressar el nostre agraïment a totes les persones i entitats que fan possible aquesta publicació.
· La nostra pàgina web és: www.centreexcursionistabenicassim.org
· E-mail: c.excursionista.benicassim@gmail.com
La seu del Centre està situada al carrer de Correus núm. 2 1r B.
Estarà oberta els dimecres de 19.00 a 21.00.
També us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant les vostres cartes a l'apartat de correus de Benicàssim
núm. 169. i/o al teléfon 628 117 060.
LES QUOTES ESTABLERTES PER SER MEMBRE DEL CENTRE SÓN:
socis/sòcies
...... .... 45,00 /any.
companys/companyes
.... 30,00 /any.
fills/filles majors de 12 anys...... 30,00 /any.
IBAN del CEB: ES55 0081 4325 08 0001098313
El Centre recomana la federació als seus membres, per aquest motiu tots aquells que estigan interessats en
federar-se, el Centre farà tots els tràmits administratius i a més se´ls aplicarà un descompte de 20 respecte a
les tarifes de la FEMECV.
Edita: Centre Excursionista de Benicàssim · Imprimeix: Imp. Algràfic · Almassora · 964 55 14 72

PER PODER AFILIAR-VOS, EMPLENEU AQUESTA
B U T L L E TA I L L I U R E U - L A A L C E N T R E .
CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM
SOL·LICITUD DINSCRIPCIÓ
Cognoms...............................................................................................Nom.........................................................
Data de naixement..........................................E-mail..........................................................D.N.I...............................
Domicili...........................................................D.P/Població...................................Teléfon....................................
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors els demane que fins a nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà el Centre excursionista de Benicàssim.

Banc/Caixa:...........................................................................................................................................
Adreça...............................................................................................................................................
Població.................................................................................................... Signatura:
Nom i Cognoms del titular del compte:
_________________________________________________________
Codi complet del client(ccc) 20 dígits:
Entitat _ _ _ _ oficina _ _ _ _ control _ _
Número de compte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Benicàssim,____ de/d_________________ de 20__

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei Orgànica 15/00, de 13 de desembre (BOE del dia 14), de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD) i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament
de Desplegament de la LOPD, linformem que les dades que ens facilite en aquest formulari passaran a formar
part dun fitxer propietat del CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM per a facilitar-vos informació sobre
les nostres activitats. En qualsevol moment pot exercitar els drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició
sobre les dades incorporades davant del CEB, apartat de correus 169, de Benicàssim.

Grèvol (Ilex aquifolium)
DES DE LA VORA
Desde la orilla és el títol del documental del director aragonés Jorge Yetano que es va poder veure a la Llotja
del Cànem de Castelló el passat mes de novembre. El documental, que s'ha pogut veure en nombrosos festivals
i centres culturals, és una interessant reflexió sobre l'especulació urbana i en concret sobre l'especulació que
ha suposat la creació de tot el complex Marina dOr, a Orpesa. Però potser el més interessant d'aquest treball
és la forma en què arreplega l'oposició dels veïns de Capicorb (Alcossebre), que amb el seu president al cap,
Joan Barceló, han tingut la valentia i la dedicació per a defensar un espai natural i preservar-lo del creixement
desproporcionat i arbitrari.
Per fortuna per a l'associació de veïns, ha arribat la regulació del PATIVEL (Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura
Verda del Litoral) i a partir d'ara podran almenys pensar-se millor els continguts d'eixe espai natural molt pròxima
a la Serra dIrta i al Prat de Cabanes, pensar sobretot en un creixement sostenible que beneficie també tots
aquells que ens agrada gaudir dels paratges naturals i que pensem que el creixement i el desenvolupament no
han de vindre necessàriament de l'especulació i el deteriorament del passatge. El cas de Capicorb ens demostra
que el compromís social a la llarga produeix els seus fruits, propicia la reflexió i el diàleg i fa que es troben
solucions.
El Centre Excursionista de Benicàssim fa costat a la conservació del patrimoni natural, per això se suma cada any
a la convocatòria del Dia de la Muntanya Neta.
Documentals com Desde la orilla, que propicien la reflexió al voltant del deteriorament mediambiental i d'un
creixement no sostenible, estan en la línia de moltes de nostres activitats senderistes, per això el 2019 seguirà
sent per a nosaltres no solament una proposta d'esplai i entreteniment al voltant de la natura, sinó també un
compromís amb eixa natura de la qual gaudim i la defensa del nostre entorn més proper.
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PROGRAMA DACTIVITATS
DEL 1ER SEMESTRE DE 2019
EXCURSIÓ: UNA VOLTA PER LA SERRA D'ORPESA:
BARRANC DEL DIABLE, L'ANTENA, EL PUNTAL, EL FORAT
DE
FERRÀS I EL TOSSAL REDÓ.
DATA: Diumenge, 13 de gener de 2019
ITINERARI: Eixida a les 8:00h des de la plaça de les Corts amb cotxes particulars. Procurarem omplir cotxes en
funció dels que vullguen quedar-se a dinar o no.
Deixarem els cotxes a l'antic camí de Cabanes, prop de l'Aljub del Xinxilla (50 m). Anirem a buscar el camí del
Cocó de Gumbí, pujarem per un sender que va en direcció a les Casetes de Narcís i pujarem a la carena de la
Serra (400 m). Seran 350 metres de pujada continua, el més complicat de l'excursió.
Una volta dalt, el primer lloc que buscarem serà el vèrtex geogràfic del Puntal (475 m) que serà el punt més alt
de l'excursió, després anirem en direcció al Forat de Ferràs (370 m) que el veurem des de dalt i on procurarem
no molestar a les rates penades que segur que seran dins de la cova, al tractar-se d'una zona protegida.
Continuarem fins la caseta de vigilància del Tossal Redó (390 m) per a tornar al camí dit de la Mollonà per servir
de ratlla dels termes Orpesa i Cabanes. Anirem a l'Antena (450 m) i baixarem xino-xano per un sender molt
interessant amb vistes espectaculars i arribem altra volta al camí de Cabanes, a uns 800 m dels cotxes.
OBSERVACIONS: Excursió de mig dia. Dificultat mitjana-baixa (uns 550 metres de desnivell acumulat). Cal dur
esmorzar i aigua (no passarem per cap font).
Hi ha la possibilitat d'organitzar un dinar per a aquelles persones que vullguen (s'informarà amb temps suficient).
DISTÀNCIA: 11 km
ENCARREGAT: Ferran Vivas
PREU: GRATUÏTA SOCIS, 5 NO SOCIS
TRANSPORT: Cotxes particulars

EXCURSIÓ:
AÍN. RUTA DE LES FONTS.
Data: Diumenge, 27 de gener de 2019
ITINERARI: Eixida a les 8:30 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars.
En arribar a Aín, eixirem del poble en direcció al calvari on trobarem la font de lAvellaner, i molt a prop la font de lArquer,
continuant per la senda de la dreta seguirem el barranc de la Caritat, on trobarem la font que dona nom al barranc.
Seguirem per la pista i pel primer barranc pujarem fins a la font de lEreta, punt més alt de la nostra ruta; des daquest
punt ja de baixada entre sureres arribarem a la font del Joncaret, un poc més avall ens endinsarem pel barranc Roig on
podrem gaudir duna de les fonts més amagades i més boniques del terme dAín: la font Roja. Tornarem a la pista fins
als Noguerals, per a beure de la font del mateix nom. Ja de nou a Aín ens quedarà per visitar la font de Sant Ambròs, i
pujant pels corrals travessarem la carretera fins a la font de la Basseta.
OBSERVACIONS: Excursió circular de mig dia, amb un desnivell acumulat duns 350 metres. Dificultat mitjana.
Cal portar esmorzar. Trobarem aigua en la majoria de les fonts del nostre recorregut.
Atenció: Podem dinar a Aín. Ja concretarem el lloc al gener.
ENCARREGADA: Tere Aguilar

DISTÀNCIA: 13 km

PREU: GRATUÏTA SOCIS. 5  NO SOCIS.
TRANSPORT: Cotxes particulars.

ATENCIÓ MOLT IMPORTANT
CONDICIONS DE LES EXCURSIONS
En totes les activitats programades pel Centre Excursionista de Benicàssim (CEB) es participa de manera
absolutament voluntària i acceptant i assumint cada un dels participants o acompanyants, siguen o no membres
del CEB, lexempció de qualsevol mena de responsabilitat al CEB, ja que cada participant assumeix i accepta,
en exclusiva, qualsevol risc, accident o lesió de tota classe que puga produir-se en eixes activitats.
La mera participació en les activitats significa lacceptació expressa de lexempció de responsabilitat al CEB. El
CEB ha informat del que es transcriu i, a més, del fet que també hi ha una assegurança específica i personal de
la Federació dEsports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, a la qual el participant en qualsevol
activitat del CEB es pot subscriure per una mòdica quota anual.
A tota persona que no estiga federada, se li contractarà una assegurança dassistència sanitària especifica per
a lactivitat programada. El seu import serà a càrrec daquella.
El Centre Excursionista de Benicàssim ha contractat una assegurança de responsabilitat civil que cobreix les
responsabilitats que se li puguen exigir a lentitat per les actuacions del grup, dels guies i monitors, o dels
participants.
Quan el mitjà de transport siga lautobús, totes les persones que hi participen han dassumir el cost TOTAL que
sestipule amb independència que algú li convinga més usar vehicle propi.
En cas que el viatge implique una contractació especial amb companyies aèries, marítimes, estacions desquí,
serveis a lestranger, etc, les despeses danul·lació sestabliran dacord amb les obligacions adquirides. Lorganització
estudiarà de manera particular els casos en els quals la renúncia es produïsca per una causa de força major,
justificada suficientment.
És important assabentar-se de les característiques de cada excursió abans dinscriure-shi a fi de comprovar si
són adequades al nostre nivell i preparació. En tot cas, en la participació en qualsevol activitat cada participant
(o les mares i pares si es tracta de menors) assumeix els riscos personals corresponents.
Els desplaçaments amb cotxes particulars es valoraran de la següent manera: Es calcularà la distancia del
desplaçament. El preu del kilòmetre serà de 0,20 . Limport resultant es repercutirà a parts iguals entre els
ocupants de cada vehicle. En el cas de realitzar-se el desplaçament per autopista de pagament, se sumarà a
limport del quilometratge.
El Centre Excursionista de Benicàssim NO CONSIDERARÀ les persones que no reunisquen les condicions anteriors
com a part dels membres de lexcursió organitzada.
RECOMANACIONS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LES EXCURSIONS
Durant la ruta seguiu les instruccions dels organitzadors. L'horari pot complir-se portant un ritme moderat. Es
prega puntualitat per a leixida. No es tracta duna competició; adapteu-vos al ritme del grup, no avanceu els
guies ni vos endarreriu. Si el grup es divideix malgrat tot, no perdeu contacte visual amb la resta de companys.
Intercanvieu el vostre telèfon amb altres assistents. És millor perdres tots junts. No tireu deixalles, alceu-les en
una bossa a part i depositeu-les en un contenidor a final de la ruta. L'incompliment d'aquestes recomanacions
poden dur la persona encarregada de dirigir l'activitat a suspendre-la per seguretat del grup, o bé convidar
aquelles persones que no les complisquen a abandonar el grup.
Eres responsable de ser respectuós amb la resta de senderistes, respectar els possibles retards, assistir a qui
ho necessite, ajudar si cal i facilitar la convivència i el desenvolupament de l'activitat, així com no entorpir
l'activitat del grup en especial la dels organitzadors o dels guies.
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EXCURSIÓ:
LAS VENTAS DE BEJÍS - XÈRICA
DATA: Diumenge, 16 de juny de 2019
ITINERARI:Eixida a les 8:00 h des de la
plaça de les Corts Valencianes en
autobús. Anirem fins a la la pedania de
Las Ventas de Bejís on, travessant el riu,
eixirem cap a Teresa, pujant l'única
costera important que ens trobarem en
tot el camí, amb un desnivell de només
70 m, a partir d'ací seguirem quasi sempre
el curs del riu Palància, per la qual cosa
anirem en un suavíssim pendent
descendent, amb poquíssimes
excepcions, cobrint un desnivell de 200
m en tot el camí. En una hora
aproximadament, arribarem a la font dEl
Batán, ja a Teresa, un lloc de bany on
gaudirem d'uns moments de lleure. D'allí
anirem cap al paratge del Sargal de Viver,
amb unes coves molt interessants ocupades en el paleolític superior, i amb un gran interès geològic, ja que es
tracta d'unes formacions calcàries anomenades travertins (toscas en la zona). Dinarem en aquest singular paratge
on podrem banyar-nos i visitar les coves. Després de dinar, si ens ho permet la calor, arribarem en 2 km a la font
de Randurías, a Xèrica, allí vorejant el riu anirem fins a La Vuelta de la Hoz, un altre lloc de bany per a refrescarse. D'allí ja eixirem cap al poble on ens recollirà l'autobús.
OBSERVACIONS: Excursió de tot el dia de dificultat baixa. Cal portar esmorzar i dinar, també és recomanable
portar aigua potable, encara que durant tot el trajecte ens trobarem guals al riu i fonts on podrem refrescarnos, sabatilles d'aigua, ja que travessarem algunes vegades el riu i potser caminarem per dins (dependrà del
cabdal que porte) i fins i tot roba per aquell que vullga prendre el bany.
ENCARREGAT: Alfons Moros
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS

DISTÀNCIA: 16 km
TRANSPORT: Autobús

ACTIVITAT:
NIT DE SANT JOAN
Data: Diumenge, 23 de juny de 2019
La nit màgica, la nit més curta de lany, la nit de les bruixes, la nit del foc.
Amb aquesta presentació, no podeu faltar a la cita. Ens reunirem a les 20 h davant de Vil·la Elisa (prop de
lhotel Voramar) per a amanir la foguera. A les 21:30 h tindrem sopar de pa i porta. No oblideu dur coques
per a compartir (també seran benvingudes altres varietats de menjar i beguda). Al final amb tot el ritual
corresponent selaborarà el cremadet de rigor.
Tot seguit, encendrem la foguera i per a acabar ens banyarem els peus i aconseguirem una salut de ferro
durant tot lany.

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ: VALLE DEL TENA - SALLENT
DE
GÁLLEGO
Dates: 25, 26, 27, i 28 de juliol

Eixida el dijous a les 17 hores de Benicàssim
Excursió divendres: SALLENT DE GÁLLEGO - PICO DEL PAZINO - EMBASSAMENT DE ESCARRA (14 km)
Excursió dissabte: BALNEARI DE PANTICOSA - IBONS I REFUGI DE BACHIMAÑA (12 km)
El balneari de Panticosa és un dels llocs més bonics del Pirineu. Tindrem la possibilitat de prendre banys termals
al tornar al balneari.
Diumenge: anirem a AÍNSA per visitar aquesta bonica població i dinar.
PREU: 225  SOCIS, 245  NO SOCIS. Inclou: (3 nits en règim de mitja pensió, habitacions dobles). Hotel BALAITUS*
en Sallen de Gállego i autobús.
Preu excursions: 25  per persona i dia. Inclou assegurança i guies dAragón Aventura.
Coincidim amb el Festival Internacional de la Cultura Pirineos Sur, amb música en directe i mercat internacional.
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EXCURSIÓ INTERCOMARCAL: SANT JOAN DE
PENYAGOLOSA
- MAS DE LES MALLADES - XODOS.
DATA: Diumenge 3 de febrer de 2019
ITINERARI: Eixida a les 7:45 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars fins a lAuditori de
Castelló, on ens unirem a la resta de centres participants. Continuarem amb autobús fins a Sant Joan de Penyagolosa.
Comencem a caminar pel camí que travessa el barranc de la Pegunta i arriba al campament Lloma Velada, continua
fins al barranc de l'Antona i ascendeix pel costat fins a arribar al mas de Benages Vell, on seguim la pista forestal
que ens du al mas de Sanaüja. Ací prenem la pista en direcció al pla de la Creu, per a abandonar-la poc després
per un camí que ens portarà al mas de les Mallades, tan volgut per la nostra companya Rosa García. Les vistes
cap al pic de Penyagolosa i cap al sud són àmplies i meravelloses. Continuem fins al collet de la moleta de Gargant,
des d'on la senda descendeix decididament a cercar la font del Fontanal de Dalt , la més cabalosa del Fontanal i
el mas del Sord. Des del pròxim mas dels Colejals, la senda baixa al frondós barranc del Mas de Vela, contínua
al costat del barranc, passa pel pou de la Canaleja i arriba a la caseta de Ximo el Sastre. Aviat enllaçarem amb el
GR 33, que seguirem fins al peiró de la Vega, on labandonem per a pujar a Xodos pel camí dels Pelegrins.
Dinar de germanor al restaurant bar Porcar, de Xodos. Preu 16 , no inclòs en el de lexcursió.
OBSERVACIONS: Excursió de mig dia de dificultat moderada. 620 m descens acumulat. 400 m ascens acumulat.
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIVENDRES 25 DE GENER.
ENCARREGAT: Centre Excursionista de Castelló
DISTÀNCIA: 10,5 km
PREU: 10  SOCIS. 15  NO SOCISTRANSPORT: Cotxes particulars i autobús

TEMPS
DE MUNTANYA I NATURA
Dates: 14, 15 i 16 de febrer de 2019
Manuel González (Lolo)

PROGRAMACIÓ
Dijous, 14 de febrer de 2019,
a les 20:00 h
LA GUERRA CIVIL A LA SERRA
DESPADÀ: PASSAT, PRESENT I
FUTUR DEL NOSTRE
PATRIMONI MILITAR
Conferència a càrrec de Carlos
Mallanech Sanz i Francisco José
Albelda García

La línia XYZ, també coneguda com
a «Línia Matallana», és un sistema
de fortificacions construït durant
la Guerra Civil Espanyola per a lús
de les tropes republicanes. Va ser
la franja de territori més fortificada
de la Batalla de Llevant i lescenari
de les principals batalles. En ella
van treballar més de 14.000
persones i es van enfrontar

CULTURA
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pràcticament mig milió de soldats: uns 220.000 per la part republicana i 260.000 per la part revoltada.
La línia sestenia des de la costa de Nules fins a arribar a Santa Cruz de Moya (Conca), constituint una enrevessada línia
de posicions que serpentejava per les comarques de Castelló, València i una part de Terol fins a entrar a Conca.

Divendres, 15 de febrer de 2019, a les 20:00 h
DE 0 A 8.000
Documental a càrrec de lescalador malagueny Manuel González (Lolo)
Documental sobre les expedicions Andalucía 2×8.000 (2012) i Dhaulagiri 2013, duna hora de duració. Coneixerem
el que es va esdevenir durant lescalada de dos vuitmils: el Gasherbrum II, de 8.035 m, i Dhaulagiri, de 8.172 m.
El documental mostra les dues ascensions i les característiques de les seues aproximacions caminant fins els
campaments base. Dues muntanyes, dos països: el Pakistan i Nepal. Dues serralades: Karakorum i lHimàlaia. En
definitiva, dues aventures amb desenllaços completament distints.
Al final de la projecció, Lolo atendrà les preguntes dels assistents.
Dissabte, 16 de febrer de 2019, a les 20:00 h
TREKKING DE LEVEREST
Conferència a càrrec de Pascual Fuster
Trekking al camp base de l'Everest passant pels colls de Renjo Pass (5.360 m), Cho La Pass (5.368 m) i Kongma
La (5.535 m), i ascensió als pics Goyko Ri (5.357 m) i Kala Patthar (5.550 m). Possiblement el treking més exigent
del món.
Realitzat en 18 jornades de 8 a 10 hores diàries de marxa efectiva, en ocasions a més de 5.000 m i desnivells de
més de 1.000 m positius i altres tants de negatius.
Recorre zones del Nepal com el Parc Nacional de Sagarmattha, amb les muntanyes més altes del planeta com a
teló de fons i la seua gent i costums únics.
Totes les conferències es faran a lEspai de la Música Mestre Vila. C/ dels Dolors, 132.
ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA

7ª FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA AL TOSSAL DELS
TRES REIS
Activitat organitzada pel Centre Excursionista de Castelló
DATA: Diumenge 17 de febrer de 2019

50ª Renovació de la Flama: Fredes - Tossal dels Tres Reis - Fredes
Aquest esdeveniment, que es va reprendre l'any 2012, manté viu, any rere any, el compromís de les entitats
excursionistes amb la defensa de la nostra llengua, al reunir-nos en la confluència de les comarques catalanoparlants
del sud del Principat per pujar junts amb la Flama de la Llengua al tossal del Rei.
ITINERARI: Eixida a les 7:00h amb cotxes particulars fins a lAuditori de Castelló, on ens unirem als membres del
CEC i agafarem lautobús cap a Fredes, on arribaran tots els altres grups. Eixirem caminant pel GR-7 fins al Pinar
Pla, desviant-nos pel mas del Ric cap al tossal del Rei o dels Tres Reis, tot plegat al voltant duna hora i tres quarts
a dues hores de marxa. En el cim tindrà lloc el repartiment de la Flama, que es porta des de Prada, encenent el
fanal de cada grup i els parlaments de cada representant dels col·lectius que assistisquen. Posteriorment, tornarem
caminant a Fredes per un tram de pista fins al coll de Tombadors, on ens desviarem per Cantaperdius, arribant
al poblet, totalitzant una altra hora i mitja de camí.
Des de Fredes anirem en lautobús a la Pobla de Benifassà per a dinar tots junts en lalberg de la font Lluny. El
preu del menú és de 15 , café inclòs.
OBSERVACIONS: Desnivell ascendent: 464 m. Desnivell descendent: 464 m. Temps efectiu de marxa: 3 h.
ATENCIÓ: PLACES LIMITADES (CAPACITAT DE LAUTOBÚS: 40 PLACES).
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIVENDRES 08 DE FEBRER.
DISTÀNCIA: 9,5 km
PREU: GRATUÏTA
TRANSPORT: Autobús
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Després tornarem al camí per anar cap el mas de 1'Estaca, passarem molt prop d'on els pelegrins fan la beneradeta
i des d'on es pot veure el mas. D'allí pujarem amb no molta pendent fins la pista que porta al mas de la Belluga,
anirem a trobar l'alt de Moltó (1145 m) i baixarem per les costes del mateix nom, per un pendent prolongat, fins
al prat Verd (800 m). Continuarem fins el mas del Gatellà (670 m), molt a prop de Catí, fins que arribarem a
l'autobús.
OBSERVACIONS: Es tracta d'una excursió lineal de dia complet que coincideix parcialment amb la ruta de tornada
dels pelegrins que van de Catí fins a Sant Pere de Castellfort. Duresa/dificultat: mitjana-baixa (hi ha molta més
baixada que pujada).
Excursió de tot el dia, cal dur esmorzar i dinar, també bona cosa d'aigua perquè pot fer calor i no garantim que
troben aigua pel camí.
No cal dir la conveniència de portar barret i crema solar.
ENCARREGAT: Alfons Moros
DISTÀNCIA: 16 km
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ:
ROGATIVA VALLIBONA - PENA-ROJA.
Data: Dissabte, 18 de maig de 2019
Eixida a les 5:30 h amb cotxes particulars fins a lauditori de Castelló, on ens ajuntarem amb els excursionistes
del CEC.
Cada set anys, el poble de Vallibona renova el seu agermanament amb el poble de Pena-roja anant en rogativa,
tot recordant que, segons la llegenda, després de la gran mortaldat provocada per les grans pestes del segle XIV,
els fadrins de Vallibona semparellaren amb fadrines de Pena-roja per tal de tornar la vida al poble.
La rogativa ha esdevingut amb els anys motiu de trobada de multitud de senderistes de tot arreu que acompanyen la
celebració pròpiament dita. El recorregut és espectacular i paga la pena fer-lo almenys una vegada. Cal considerar, però,
que és exigent tant per la distància com pel desnivell positiu i negatiu acumulat, motiu pel qual cal estar amb bona forma
física, tot i que el ritme de marxa no és molt ràpid i les parades per a esmorzar i dinar són dilatades, com acostuma a
passar en aquests esdeveniments. Vos recordem que, com que no és una activitat nostra, estem sotmesos als horaris
de lesdeveniment; per això demanem puntualitat en lhora deixida des de Castelló.
ENCARREGAT: Centre Excursionista de Castelló. Joan Carles Figàs.
ATENCIÓ: Excursió EXIGENT. Ascens acumulat: 914m. Descens acumulat: 863m
TRANSPORT: Autobús
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIMECRES 15 DE MAIG.

JORNADES
ECOLÒGIQUES A LA MAR
Dates: 1 i 2 de juny de 2019
Activitat realitzada conjuntament amb el Centre Excursionista de Castelló i la Societat dAmics de la Serra
dEspadà.
PROGRAMA
Dissabte, 1 juny
9:00-9:15 Presentació
9:15-10:00 Xerrada sobre la Reserva Natural i Marina de les Illes Columbretes
10:00-10:45 Xerrada sobre campanya de conservació de les reserves marines. Projecte Mars Circulars.
10:45-11:15 Pícnic
11:15-13:30 Neteja de la platja del Pinar, davant del Planetari, visita al museu i visió del documental de les Illes
Columbretes.
A continuació ens podem quedar a dinar a la platja o al Pinar. Porteu entrepans per a esmorzar i dinar, banyador,
tovallola, molta aigua, un bon barret i protecció solar.
Diumenge, 2 de juny
Eixida a les 7:15 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars fins al port de Castelló. A les
7:45 h embarcarem per fer una visita a las illes Columbretes amb lacompanyament de 2 voluntaris (aprofitarem
el trajecte per realitzar una taula redona i intercanvi dimpressions sobre les jornades i la problemàtica de les
deixalles marines)
PREU: SOCIS 55  i 50  per menors de dotze anys. NO SOCIS 60  i 50  per menors de dotze anys.
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIVENDRES 10 DE MAIG.
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OBSERVACIONS: Excursió circular de tot el dia. Duresa/dificultat: mitjanabaixa (700 m de desnivell acumulat final). Cal portar esmorzar i dinar,
també bona cosa d'aigua perquè pot fer calor i no garantim que trobem
aigua pel camí. No oblideu barret i crema solar.
ENCARREGAT: Ferran Vivas
DISTÀNCIA: 12 km
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ: CAP DE SETMANA A
MOSQUEROLA
Dates: 4 i 5 de maig de 2019

Teix (Taxus baccata)

Eixida a les 7:30 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb
autobús.
Mosquerola està situada a la part oriental de la serra de Gúdar, a 1.474
m daltitud i enclavada en el Maestrat aragonés. El poble conserva muralla,
torres i església dels segles XII, XIII i XIV. Actualment es conserven cinc
dels set portals inicials de la muralla que envolta el nucli antic, declarat
Conjunt Històric Artístic en 1982.

EXCURSIONS:
Dissabte 4 de maig: EL PI DE LOS LORES I EL NAIXEMENT DE LA RAMBLA DE LES TRUITES.
La primera part de lexcursió discorre per espais oberts a més de mil quatre-cents metres daltitud. Eixim de
Mosquerola per lermita de Sant Lamberto, deixem el camí de les truites i entrem en la muntanya (PR-TE 77)
pujant poc a poc per un paisatge de pedra en sec fins arribar a la planura plena deriçons per la que seguim
avançant entre el cel i la terra, deixant el Penyagolosa darrere.
El nostre camí ens porta al Pi de los Lores (Pinus nigra, larico). Baixem a veure els pins i refrescar-nos en la verda
herba.
Avancem per lextensa lloma del Milano a camp obert i sense camí. Una volta dalt divisem al nord el mas pel
que passem a la baixada al costat de la pedrera. Seguim el camí que baixa cap al pinar, deixant enrere els dos
masos, fins arribar a la rambla.
En la segona part vorem el naixement de la rambla, on brolla laigua per uns ullals entre roques , els prats de
fresca herba i un petit embassament. Baixarem al Molí de les Truites i tornarem al poble per la pista.
(Itinerari de 17 Km aproximadament i 520 de desnivell positiu)
A la vesprada es pot fer una visita guiada pel casc antic de Mosquerola
Diumenge 5 de maig: FONT EL TAJO
Iniciem lexcursió pel camí rural de Mosquerola a Vistabella. Seguirem per la senda que es dirigeix al pont de
les Meravelles i en la bifurcació anirem cap al camí de la Rocha del Tajo, baixem la costera fins a la Font i tornem
al poble passant per lermita de Loreto.
(Itinerari de 10 Km. i 345 m. de desnivell positiu)
ENCARREGAT: Javier Guinot
PREU: 85  SOCIS. 95  NO SOCIS. El preu inclou pensió completa a lHotel Montenieve** a Mosquerola (sopar
dissabte, desdejuni i dinar del diumenge), guies i autobús.
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ: DARES A CATÍ
DATA: Diumenge, 12 de maig de 2019

ITINERARI: Eixida a les 8:00 h des de la plaça de les Corts, en autobús que ens deixarà al coll d'Ares i ens arreplegarà
en les proximitats de Catí.
Eixim d'Ares (1.190 m) pel camí dels Regajols fins que passem per la font del mateix nom, molt a prop del poble.
De seguida mamprendrem el camí de descens a Catí passant molt prop de la Masada en un lleuger ascens,
després tombarem cap a l'esquerra per una senda per baixar fins al barranc dels Prats entre roures i algun auró,
ens desviarem uns 300 m per a poder veure un dels roures més impressionants del territori valencià: el roure
de les Berrugues.
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EXCURSIÓ:
CAP DE SETMANA A LA NEU. BENASC.
Dates: 22, 23 i 24 de febrer de 2019
Benasc és una vila i municipi de la comarca de la Ribagorça que dona nom a la vall on se situa i a la llengua de
transició que s'hi parla, el benasqués.
Lestació desquí Aramón Cerler és lestació desquí alpí més alta del Pirineu aragonés. Està situada al mateix cor
de la vall de Benasc, envoltada per boscs de pins i 60 cims de més de 3.000 metres, entre els quals destaquen
cims tan emblemàtics com ara lAnet, la Maladeta, el Posets o el Perdiguero.
EIXIDA: Divendres 22 de febrer a les 17:00 h de la plaça de les Corts Valencianes
ACTIVITATS: Esquí alpí. Raquetes de neu.
OBSERVACIONS: Cal dur botes de muntanya per a la pràctica de raquetes de neu, pantalons i jaquetes impermeables
per a esquiar o fer raquetes. Guants, ulleres, crema protectora de cara i llavis.
ENCARREGADA: Teresa Aguilar.
PREU: 135  SOCIS. 155  NO SOCIS.
El preu inclou allotjament a lHotel Llibrada**, habitacions dobles (2 nits) en règim de MP, i autobús.
Preus activitats:
Excursions amb raquetes:
Primer dia: Excursió Vall dEstos - Cabanya de Turmo. Bonica excursió pel bosc i al final per una praderia alpina.
Segon dia: Excursió per la Vall de Literola - Cabanya de Literola. Atractiva ruta per a gaudir d'espectaculars
paisatges.
Els itineraris sadaptaran al nivell del grup, segurament farem dos nivells, en funció de neu i condicions
atmosfèriques.
Preu per persona i dia: 35  en funció del grup participant. Inclou dos guies de muntanya titulats, els bastons,
les raquetes de neu i lassegurança.
Esquí a lestació de Cerler.
Forfaits 2 dies adults: 86 . Assegurança: 6 .
Lloguer de material, preus aproximats (2 dies):
- Esquis amb botes/pals .. 45,50 
- Snowboard/botes
.. 45,50 
- Snowboard sense botes
40,00 
Atenció cal apuntar-se abans del 31 de gener de 2019

EXCURSIÓ: BENAFIGOS - LA CORMANA - VIDRE BENAFIGOS
DATA: Diumenge, 10 de març de 2019
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Ruta pel terme de Benafigos que ens durà a visitar els masos i font de la Cormana, el Vidre, un avenc i unes fonts.
ITINERARI: Eixida a les 8:00 h de la plaça de les Corts Valencianes amb autobús fins a Benafigos.
Recorregut mitjà i una miqueta difícil en certs moments de la caminada que ens portarà fins als masos i font de
la Cormana, veurem casetes i parets de pedra seca per tot arreu, cosa que denota la divisió extrema de les
propietats.
Gaudirem d'una bona perspectiva del Penyagolosa i de la zona del Vidre amb immensos carrascars, alguns forns
de calç perduts a les vessants del barranc de la Cormana donen fe d'una activitat dels nostres avantpassats.
Passarem també a veure l'avenc de les Rojalisses i després cap al poble passant per dues fonts: la de la Solana i
l'Aigüeta.
OBSERVACIONS: Excursió circular de mig dia, dificultat moderada. Desnivell 567 m de baixada i 567 m de pujada.
Podem dinar al restaurant Ca Felipo, de Benafigos.
ENCARREGATS: Miguel A. Martí i Juan Barreda.
DISTÀNCIA: 13,6 km
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ:
XXV ANIVERSARI DE LA TRANSESPADÀ, GR-36
Dates: 6 i 7 dabril de 2019
Dia 6 dabril de 2019
Eixida a les 5:30 h amb cotxes particulars fins a lauditori de Castelló on ens reunirem amb els participants dels
altres centres i continuarem amb autobús fins a Montanejos.
8:30 h eixida de Montanejos a peu.
13:30 h dinar a Torralba de Pinar, a compte de cadascú.
20:00 h arribada a l'Alcúdia de Veo, el bus ens traslladarà a Onda, on ens allotjarem a l'hotel Gran Toledo en
règim de mitja pensió.
Jornada de 32 km i 950 m de desnivell acumulat.
Dia 7 d'abril de 2019
8:00h eixida cap a l'Alcúdia per continuar GR36.
14:00 h dinar al coll Roig per compte de cadascú,
19:30 h arribada a la Vilavella; el bus ens tornarà a Nules i Castelló.
Jornada de 25 km i 1000 m de desnivell acumulat.
Inscripcions: del 20 al 22 de març
OBSERVACIONS. Atenció: Duresa: alta. Dificultat: alta. Excursió per gent amb molt bona forma.
ENCARREGAT: SASE
PREU: 85 . Inclou allotjament en mitja pensió hotel Gran Toledo, i autobús per als desplaçaments.
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ: VILAFAMÉS, FONT TRICIOLA, COVA BOLIMINI,
CLOT,
VILAFAMÉS
DATA: Diumenge, 14 dabril de 2019
ITINERARI: Eixida a les 8:00 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars.
Comencem a caminar pujant pels carrers a la part alta del poble, fins lermita de Sant Ramon, allí enfilarem la
senda que baixa i travessa el barranc den Gil. Continua per camí empedrat, passant per la font de la Triciola; més
avant ens desviem per una pista per travessar la CV- 160, direcció a Costur per asfalt un quants metres.
Agafarem un camí entre bancals i passarem pel mas de Barraxina, continuant la senda que du a la cova de Bolimini
(actualment es troba tancada amb una reixa, i no es podrà visitar). Pujarem per a agafar un camí i després senda,
entre bancals abandonats doliveres, i ens desviem per una pista que seguirem fins arribar al Clot (fons natural
molt humit, amb molta vegetació daspecte selvàtic ).
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Reprenem el sender, veurem uns
masos en ruïna, un forn morú
molt bonic, al costat duna
garrofera centenària, i eixirem a
un camí a la vora del barranc de
Moró que travessem pel pont.
Ja a prop de Vilafamés trobarem
u n s b a n c a l s d o l i v e r e s
c e nte n à r i es s o r p re n e nts ,
travessarem un altra volta la
carretera per a pujar pel camí
Nou (empedrat) que ens durà de
nou a la plaça de Sant Ramon.
OBSERVACIONS: Excursió
circular de mig dia, dunes 4
hores, de recorregut fàcil,
desnivell positiu acumulat 320
m. Porteu esmorzar i aigua.
ATENCIÓ: En acabar la caminada, visitarem el celler de vi dautor Mayo García, Magnanimus. Amb una entrada
individual de 12 , ens faran visita guiada, i tast de dos vins i un cava, i lobsequi duna botella de vi per cada
participant Magnanimus Platino (valorada en 12 )
Cal apuntar-se amb antelació per saber les persones interessades en fer la visita, ja que seria només per a
nosaltres.
ENCARREGAT: Santiago Nebot
DISTÀNCIA: 12 km
PREU: GRATUÏTA SOCIS, 5 NO SOCIS
TRANSPORT: cotxes particulars

EXCURSIÓ: DE SANT JOAN DE PENYAGOLOSA ALS TEIXOS
MIL·LENARIS DE L'ATZEVAR PASSANT PEL MAS DE
MANÇANAR.
DATA: Diumenge, 28 dabril de 2019
Tornem a la poc coneguda part nord de Sant Joan de Penyagolosa. Anirem a veure els Teixos de l'Atzevar, el més
gran dels quals és, segons alguns experts, l'arbre més antic del nord del País Valencià, sense comptar les nombroses
oliveres mil·lenàries que tenim pel Baix Maestrat.
ITINERARI: Eixida a les 8:00 h des de la plaça de les Corts amb autobús. Comencem a caminar des de Sant Joan
(1.280 m) i pujarem fins la portera del Llop (1.460 m), per a gaudir del petròglif anomenat de la Beltrana, que
es troba prop de la cova/caseta dels Carboners.
Agafarem un camí a l'ombria, amb molta vegetació i pendent, que ens baixarà fins al mas de Mançanar (1.280
m), on travessarem una explotació ramadera en actiu.
Anirem com si buscarem el mas de Gual, però a la portera del Carro ens desviarem en direcció a la pista del
barranc de l'Atzevar (com que es tracta de terres frontereres amb Aragó, el nom és una interessant valencianització
del terme castellà acebo; cal recordar que en la nostra llengua es diu «grévol»).
En un punt deixarem la pista i agafarem un sender fins arribar a la sempre idíl·lica font de l'Atzevar (1.450 m).
Ens desviarem a les ruïnes del corral que ens serveix de referència i baixarem per un barranc dificultós fins arribar
als dos teixos monumentals i objecte principal de la nostra excursió (1.420 m).
Tornarem altra volta a la font de l'Atzevar i pujarem fins el corral Sec o coll del Burguillo, a 1.570 m (com hem
dit es tracta de terres frontereres: el nom més freqüent del que els castellans diuen brezo o borguillo és «bruc»
o «cepell»), passarem pel forat del corral Sec, artiga de Garrido, font i pi de l'Argilaga... fins a tornar a la portera
del Llop.
La tornada a Sant Joan la farem passant per davall de la torre de l'Espino, la coveta o balma de la Beltrana i
baixant del Rodesnal (pel predomini de pinastres o pino rodeno replantats en la finca del Forestals) fins al centre
d'interpretació situat al costat de Sant Joan.
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Ruta pel terme de Benafigos que ens durà a visitar els masos i font de la Cormana, el Vidre, un avenc i unes fonts.
ITINERARI: Eixida a les 8:00 h de la plaça de les Corts Valencianes amb autobús fins a Benafigos.
Recorregut mitjà i una miqueta difícil en certs moments de la caminada que ens portarà fins als masos i font de
la Cormana, veurem casetes i parets de pedra seca per tot arreu, cosa que denota la divisió extrema de les
propietats.
Gaudirem d'una bona perspectiva del Penyagolosa i de la zona del Vidre amb immensos carrascars, alguns forns
de calç perduts a les vessants del barranc de la Cormana donen fe d'una activitat dels nostres avantpassats.
Passarem també a veure l'avenc de les Rojalisses i després cap al poble passant per dues fonts: la de la Solana i
l'Aigüeta.
OBSERVACIONS: Excursió circular de mig dia, dificultat moderada. Desnivell 567 m de baixada i 567 m de pujada.
Podem dinar al restaurant Ca Felipo, de Benafigos.
ENCARREGATS: Miguel A. Martí i Juan Barreda.
DISTÀNCIA: 13,6 km
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ:
XXV ANIVERSARI DE LA TRANSESPADÀ, GR-36
Dates: 6 i 7 dabril de 2019
Dia 6 dabril de 2019
Eixida a les 5:30 h amb cotxes particulars fins a lauditori de Castelló on ens reunirem amb els participants dels
altres centres i continuarem amb autobús fins a Montanejos.
8:30 h eixida de Montanejos a peu.
13:30 h dinar a Torralba de Pinar, a compte de cadascú.
20:00 h arribada a l'Alcúdia de Veo, el bus ens traslladarà a Onda, on ens allotjarem a l'hotel Gran Toledo en
règim de mitja pensió.
Jornada de 32 km i 950 m de desnivell acumulat.
Dia 7 d'abril de 2019
8:00h eixida cap a l'Alcúdia per continuar GR36.
14:00 h dinar al coll Roig per compte de cadascú,
19:30 h arribada a la Vilavella; el bus ens tornarà a Nules i Castelló.
Jornada de 25 km i 1000 m de desnivell acumulat.
Inscripcions: del 20 al 22 de març
OBSERVACIONS. Atenció: Duresa: alta. Dificultat: alta. Excursió per gent amb molt bona forma.
ENCARREGAT: SASE
PREU: 85 . Inclou allotjament en mitja pensió hotel Gran Toledo, i autobús per als desplaçaments.
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ: VILAFAMÉS, FONT TRICIOLA, COVA BOLIMINI,
CLOT,
VILAFAMÉS
DATA: Diumenge, 14 dabril de 2019
ITINERARI: Eixida a les 8:00 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars.
Comencem a caminar pujant pels carrers a la part alta del poble, fins lermita de Sant Ramon, allí enfilarem la
senda que baixa i travessa el barranc den Gil. Continua per camí empedrat, passant per la font de la Triciola; més
avant ens desviem per una pista per travessar la CV- 160, direcció a Costur per asfalt un quants metres.
Agafarem un camí entre bancals i passarem pel mas de Barraxina, continuant la senda que du a la cova de Bolimini
(actualment es troba tancada amb una reixa, i no es podrà visitar). Pujarem per a agafar un camí i després senda,
entre bancals abandonats doliveres, i ens desviem per una pista que seguirem fins arribar al Clot (fons natural
molt humit, amb molta vegetació daspecte selvàtic ).
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Reprenem el sender, veurem uns
masos en ruïna, un forn morú
molt bonic, al costat duna
garrofera centenària, i eixirem a
un camí a la vora del barranc de
Moró que travessem pel pont.
Ja a prop de Vilafamés trobarem
u n s b a n c a l s d o l i v e r e s
c e nte n à r i es s o r p re n e nts ,
travessarem un altra volta la
carretera per a pujar pel camí
Nou (empedrat) que ens durà de
nou a la plaça de Sant Ramon.
OBSERVACIONS: Excursió
circular de mig dia, dunes 4
hores, de recorregut fàcil,
desnivell positiu acumulat 320
m. Porteu esmorzar i aigua.
ATENCIÓ: En acabar la caminada, visitarem el celler de vi dautor Mayo García, Magnanimus. Amb una entrada
individual de 12 , ens faran visita guiada, i tast de dos vins i un cava, i lobsequi duna botella de vi per cada
participant Magnanimus Platino (valorada en 12 )
Cal apuntar-se amb antelació per saber les persones interessades en fer la visita, ja que seria només per a
nosaltres.
ENCARREGAT: Santiago Nebot
DISTÀNCIA: 12 km
PREU: GRATUÏTA SOCIS, 5 NO SOCIS
TRANSPORT: cotxes particulars

EXCURSIÓ: DE SANT JOAN DE PENYAGOLOSA ALS TEIXOS
MIL·LENARIS DE L'ATZEVAR PASSANT PEL MAS DE
MANÇANAR.
DATA: Diumenge, 28 dabril de 2019
Tornem a la poc coneguda part nord de Sant Joan de Penyagolosa. Anirem a veure els Teixos de l'Atzevar, el més
gran dels quals és, segons alguns experts, l'arbre més antic del nord del País Valencià, sense comptar les nombroses
oliveres mil·lenàries que tenim pel Baix Maestrat.
ITINERARI: Eixida a les 8:00 h des de la plaça de les Corts amb autobús. Comencem a caminar des de Sant Joan
(1.280 m) i pujarem fins la portera del Llop (1.460 m), per a gaudir del petròglif anomenat de la Beltrana, que
es troba prop de la cova/caseta dels Carboners.
Agafarem un camí a l'ombria, amb molta vegetació i pendent, que ens baixarà fins al mas de Mançanar (1.280
m), on travessarem una explotació ramadera en actiu.
Anirem com si buscarem el mas de Gual, però a la portera del Carro ens desviarem en direcció a la pista del
barranc de l'Atzevar (com que es tracta de terres frontereres amb Aragó, el nom és una interessant valencianització
del terme castellà acebo; cal recordar que en la nostra llengua es diu «grévol»).
En un punt deixarem la pista i agafarem un sender fins arribar a la sempre idíl·lica font de l'Atzevar (1.450 m).
Ens desviarem a les ruïnes del corral que ens serveix de referència i baixarem per un barranc dificultós fins arribar
als dos teixos monumentals i objecte principal de la nostra excursió (1.420 m).
Tornarem altra volta a la font de l'Atzevar i pujarem fins el corral Sec o coll del Burguillo, a 1.570 m (com hem
dit es tracta de terres frontereres: el nom més freqüent del que els castellans diuen brezo o borguillo és «bruc»
o «cepell»), passarem pel forat del corral Sec, artiga de Garrido, font i pi de l'Argilaga... fins a tornar a la portera
del Llop.
La tornada a Sant Joan la farem passant per davall de la torre de l'Espino, la coveta o balma de la Beltrana i
baixant del Rodesnal (pel predomini de pinastres o pino rodeno replantats en la finca del Forestals) fins al centre
d'interpretació situat al costat de Sant Joan.
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OBSERVACIONS: Excursió circular de tot el dia. Duresa/dificultat: mitjanabaixa (700 m de desnivell acumulat final). Cal portar esmorzar i dinar,
també bona cosa d'aigua perquè pot fer calor i no garantim que trobem
aigua pel camí. No oblideu barret i crema solar.
ENCARREGAT: Ferran Vivas
DISTÀNCIA: 12 km
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ: CAP DE SETMANA A
MOSQUEROLA
Dates: 4 i 5 de maig de 2019

Teix (Taxus baccata)

Eixida a les 7:30 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb
autobús.
Mosquerola està situada a la part oriental de la serra de Gúdar, a 1.474
m daltitud i enclavada en el Maestrat aragonés. El poble conserva muralla,
torres i església dels segles XII, XIII i XIV. Actualment es conserven cinc
dels set portals inicials de la muralla que envolta el nucli antic, declarat
Conjunt Històric Artístic en 1982.

EXCURSIONS:
Dissabte 4 de maig: EL PI DE LOS LORES I EL NAIXEMENT DE LA RAMBLA DE LES TRUITES.
La primera part de lexcursió discorre per espais oberts a més de mil quatre-cents metres daltitud. Eixim de
Mosquerola per lermita de Sant Lamberto, deixem el camí de les truites i entrem en la muntanya (PR-TE 77)
pujant poc a poc per un paisatge de pedra en sec fins arribar a la planura plena deriçons per la que seguim
avançant entre el cel i la terra, deixant el Penyagolosa darrere.
El nostre camí ens porta al Pi de los Lores (Pinus nigra, larico). Baixem a veure els pins i refrescar-nos en la verda
herba.
Avancem per lextensa lloma del Milano a camp obert i sense camí. Una volta dalt divisem al nord el mas pel
que passem a la baixada al costat de la pedrera. Seguim el camí que baixa cap al pinar, deixant enrere els dos
masos, fins arribar a la rambla.
En la segona part vorem el naixement de la rambla, on brolla laigua per uns ullals entre roques , els prats de
fresca herba i un petit embassament. Baixarem al Molí de les Truites i tornarem al poble per la pista.
(Itinerari de 17 Km aproximadament i 520 de desnivell positiu)
A la vesprada es pot fer una visita guiada pel casc antic de Mosquerola
Diumenge 5 de maig: FONT EL TAJO
Iniciem lexcursió pel camí rural de Mosquerola a Vistabella. Seguirem per la senda que es dirigeix al pont de
les Meravelles i en la bifurcació anirem cap al camí de la Rocha del Tajo, baixem la costera fins a la Font i tornem
al poble passant per lermita de Loreto.
(Itinerari de 10 Km. i 345 m. de desnivell positiu)
ENCARREGAT: Javier Guinot
PREU: 85  SOCIS. 95  NO SOCIS. El preu inclou pensió completa a lHotel Montenieve** a Mosquerola (sopar
dissabte, desdejuni i dinar del diumenge), guies i autobús.
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ: DARES A CATÍ
DATA: Diumenge, 12 de maig de 2019

ITINERARI: Eixida a les 8:00 h des de la plaça de les Corts, en autobús que ens deixarà al coll d'Ares i ens arreplegarà
en les proximitats de Catí.
Eixim d'Ares (1.190 m) pel camí dels Regajols fins que passem per la font del mateix nom, molt a prop del poble.
De seguida mamprendrem el camí de descens a Catí passant molt prop de la Masada en un lleuger ascens,
després tombarem cap a l'esquerra per una senda per baixar fins al barranc dels Prats entre roures i algun auró,
ens desviarem uns 300 m per a poder veure un dels roures més impressionants del territori valencià: el roure
de les Berrugues.
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EXCURSIÓ:
CAP DE SETMANA A LA NEU. BENASC.
Dates: 22, 23 i 24 de febrer de 2019
Benasc és una vila i municipi de la comarca de la Ribagorça que dona nom a la vall on se situa i a la llengua de
transició que s'hi parla, el benasqués.
Lestació desquí Aramón Cerler és lestació desquí alpí més alta del Pirineu aragonés. Està situada al mateix cor
de la vall de Benasc, envoltada per boscs de pins i 60 cims de més de 3.000 metres, entre els quals destaquen
cims tan emblemàtics com ara lAnet, la Maladeta, el Posets o el Perdiguero.
EIXIDA: Divendres 22 de febrer a les 17:00 h de la plaça de les Corts Valencianes
ACTIVITATS: Esquí alpí. Raquetes de neu.
OBSERVACIONS: Cal dur botes de muntanya per a la pràctica de raquetes de neu, pantalons i jaquetes impermeables
per a esquiar o fer raquetes. Guants, ulleres, crema protectora de cara i llavis.
ENCARREGADA: Teresa Aguilar.
PREU: 135  SOCIS. 155  NO SOCIS.
El preu inclou allotjament a lHotel Llibrada**, habitacions dobles (2 nits) en règim de MP, i autobús.
Preus activitats:
Excursions amb raquetes:
Primer dia: Excursió Vall dEstos - Cabanya de Turmo. Bonica excursió pel bosc i al final per una praderia alpina.
Segon dia: Excursió per la Vall de Literola - Cabanya de Literola. Atractiva ruta per a gaudir d'espectaculars
paisatges.
Els itineraris sadaptaran al nivell del grup, segurament farem dos nivells, en funció de neu i condicions
atmosfèriques.
Preu per persona i dia: 35  en funció del grup participant. Inclou dos guies de muntanya titulats, els bastons,
les raquetes de neu i lassegurança.
Esquí a lestació de Cerler.
Forfaits 2 dies adults: 86 . Assegurança: 6 .
Lloguer de material, preus aproximats (2 dies):
- Esquis amb botes/pals .. 45,50 
- Snowboard/botes
.. 45,50 
- Snowboard sense botes
40,00 
Atenció cal apuntar-se abans del 31 de gener de 2019

EXCURSIÓ: BENAFIGOS - LA CORMANA - VIDRE BENAFIGOS
DATA: Diumenge, 10 de març de 2019
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pràcticament mig milió de soldats: uns 220.000 per la part republicana i 260.000 per la part revoltada.
La línia sestenia des de la costa de Nules fins a arribar a Santa Cruz de Moya (Conca), constituint una enrevessada línia
de posicions que serpentejava per les comarques de Castelló, València i una part de Terol fins a entrar a Conca.

Divendres, 15 de febrer de 2019, a les 20:00 h
DE 0 A 8.000
Documental a càrrec de lescalador malagueny Manuel González (Lolo)
Documental sobre les expedicions Andalucía 2×8.000 (2012) i Dhaulagiri 2013, duna hora de duració. Coneixerem
el que es va esdevenir durant lescalada de dos vuitmils: el Gasherbrum II, de 8.035 m, i Dhaulagiri, de 8.172 m.
El documental mostra les dues ascensions i les característiques de les seues aproximacions caminant fins els
campaments base. Dues muntanyes, dos països: el Pakistan i Nepal. Dues serralades: Karakorum i lHimàlaia. En
definitiva, dues aventures amb desenllaços completament distints.
Al final de la projecció, Lolo atendrà les preguntes dels assistents.
Dissabte, 16 de febrer de 2019, a les 20:00 h
TREKKING DE LEVEREST
Conferència a càrrec de Pascual Fuster
Trekking al camp base de l'Everest passant pels colls de Renjo Pass (5.360 m), Cho La Pass (5.368 m) i Kongma
La (5.535 m), i ascensió als pics Goyko Ri (5.357 m) i Kala Patthar (5.550 m). Possiblement el treking més exigent
del món.
Realitzat en 18 jornades de 8 a 10 hores diàries de marxa efectiva, en ocasions a més de 5.000 m i desnivells de
més de 1.000 m positius i altres tants de negatius.
Recorre zones del Nepal com el Parc Nacional de Sagarmattha, amb les muntanyes més altes del planeta com a
teló de fons i la seua gent i costums únics.
Totes les conferències es faran a lEspai de la Música Mestre Vila. C/ dels Dolors, 132.
ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA

7ª FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA AL TOSSAL DELS
TRES REIS
Activitat organitzada pel Centre Excursionista de Castelló
DATA: Diumenge 17 de febrer de 2019

50ª Renovació de la Flama: Fredes - Tossal dels Tres Reis - Fredes
Aquest esdeveniment, que es va reprendre l'any 2012, manté viu, any rere any, el compromís de les entitats
excursionistes amb la defensa de la nostra llengua, al reunir-nos en la confluència de les comarques catalanoparlants
del sud del Principat per pujar junts amb la Flama de la Llengua al tossal del Rei.
ITINERARI: Eixida a les 7:00h amb cotxes particulars fins a lAuditori de Castelló, on ens unirem als membres del
CEC i agafarem lautobús cap a Fredes, on arribaran tots els altres grups. Eixirem caminant pel GR-7 fins al Pinar
Pla, desviant-nos pel mas del Ric cap al tossal del Rei o dels Tres Reis, tot plegat al voltant duna hora i tres quarts
a dues hores de marxa. En el cim tindrà lloc el repartiment de la Flama, que es porta des de Prada, encenent el
fanal de cada grup i els parlaments de cada representant dels col·lectius que assistisquen. Posteriorment, tornarem
caminant a Fredes per un tram de pista fins al coll de Tombadors, on ens desviarem per Cantaperdius, arribant
al poblet, totalitzant una altra hora i mitja de camí.
Des de Fredes anirem en lautobús a la Pobla de Benifassà per a dinar tots junts en lalberg de la font Lluny. El
preu del menú és de 15 , café inclòs.
OBSERVACIONS: Desnivell ascendent: 464 m. Desnivell descendent: 464 m. Temps efectiu de marxa: 3 h.
ATENCIÓ: PLACES LIMITADES (CAPACITAT DE LAUTOBÚS: 40 PLACES).
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIVENDRES 08 DE FEBRER.
DISTÀNCIA: 9,5 km
PREU: GRATUÏTA
TRANSPORT: Autobús
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Després tornarem al camí per anar cap el mas de 1'Estaca, passarem molt prop d'on els pelegrins fan la beneradeta
i des d'on es pot veure el mas. D'allí pujarem amb no molta pendent fins la pista que porta al mas de la Belluga,
anirem a trobar l'alt de Moltó (1145 m) i baixarem per les costes del mateix nom, per un pendent prolongat, fins
al prat Verd (800 m). Continuarem fins el mas del Gatellà (670 m), molt a prop de Catí, fins que arribarem a
l'autobús.
OBSERVACIONS: Es tracta d'una excursió lineal de dia complet que coincideix parcialment amb la ruta de tornada
dels pelegrins que van de Catí fins a Sant Pere de Castellfort. Duresa/dificultat: mitjana-baixa (hi ha molta més
baixada que pujada).
Excursió de tot el dia, cal dur esmorzar i dinar, també bona cosa d'aigua perquè pot fer calor i no garantim que
troben aigua pel camí.
No cal dir la conveniència de portar barret i crema solar.
ENCARREGAT: Alfons Moros
DISTÀNCIA: 16 km
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS
TRANSPORT: Autobús

EXCURSIÓ:
ROGATIVA VALLIBONA - PENA-ROJA.
Data: Dissabte, 18 de maig de 2019
Eixida a les 5:30 h amb cotxes particulars fins a lauditori de Castelló, on ens ajuntarem amb els excursionistes
del CEC.
Cada set anys, el poble de Vallibona renova el seu agermanament amb el poble de Pena-roja anant en rogativa,
tot recordant que, segons la llegenda, després de la gran mortaldat provocada per les grans pestes del segle XIV,
els fadrins de Vallibona semparellaren amb fadrines de Pena-roja per tal de tornar la vida al poble.
La rogativa ha esdevingut amb els anys motiu de trobada de multitud de senderistes de tot arreu que acompanyen la
celebració pròpiament dita. El recorregut és espectacular i paga la pena fer-lo almenys una vegada. Cal considerar, però,
que és exigent tant per la distància com pel desnivell positiu i negatiu acumulat, motiu pel qual cal estar amb bona forma
física, tot i que el ritme de marxa no és molt ràpid i les parades per a esmorzar i dinar són dilatades, com acostuma a
passar en aquests esdeveniments. Vos recordem que, com que no és una activitat nostra, estem sotmesos als horaris
de lesdeveniment; per això demanem puntualitat en lhora deixida des de Castelló.
ENCARREGAT: Centre Excursionista de Castelló. Joan Carles Figàs.
ATENCIÓ: Excursió EXIGENT. Ascens acumulat: 914m. Descens acumulat: 863m
TRANSPORT: Autobús
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIMECRES 15 DE MAIG.

JORNADES
ECOLÒGIQUES A LA MAR
Dates: 1 i 2 de juny de 2019
Activitat realitzada conjuntament amb el Centre Excursionista de Castelló i la Societat dAmics de la Serra
dEspadà.
PROGRAMA
Dissabte, 1 juny
9:00-9:15 Presentació
9:15-10:00 Xerrada sobre la Reserva Natural i Marina de les Illes Columbretes
10:00-10:45 Xerrada sobre campanya de conservació de les reserves marines. Projecte Mars Circulars.
10:45-11:15 Pícnic
11:15-13:30 Neteja de la platja del Pinar, davant del Planetari, visita al museu i visió del documental de les Illes
Columbretes.
A continuació ens podem quedar a dinar a la platja o al Pinar. Porteu entrepans per a esmorzar i dinar, banyador,
tovallola, molta aigua, un bon barret i protecció solar.
Diumenge, 2 de juny
Eixida a les 7:15 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars fins al port de Castelló. A les
7:45 h embarcarem per fer una visita a las illes Columbretes amb lacompanyament de 2 voluntaris (aprofitarem
el trajecte per realitzar una taula redona i intercanvi dimpressions sobre les jornades i la problemàtica de les
deixalles marines)
PREU: SOCIS 55  i 50  per menors de dotze anys. NO SOCIS 60  i 50  per menors de dotze anys.
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIVENDRES 10 DE MAIG.
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EXCURSIÓ:
LAS VENTAS DE BEJÍS - XÈRICA
DATA: Diumenge, 16 de juny de 2019
ITINERARI:Eixida a les 8:00 h des de la
plaça de les Corts Valencianes en
autobús. Anirem fins a la la pedania de
Las Ventas de Bejís on, travessant el riu,
eixirem cap a Teresa, pujant l'única
costera important que ens trobarem en
tot el camí, amb un desnivell de només
70 m, a partir d'ací seguirem quasi sempre
el curs del riu Palància, per la qual cosa
anirem en un suavíssim pendent
descendent, amb poquíssimes
excepcions, cobrint un desnivell de 200
m en tot el camí. En una hora
aproximadament, arribarem a la font dEl
Batán, ja a Teresa, un lloc de bany on
gaudirem d'uns moments de lleure. D'allí
anirem cap al paratge del Sargal de Viver,
amb unes coves molt interessants ocupades en el paleolític superior, i amb un gran interès geològic, ja que es
tracta d'unes formacions calcàries anomenades travertins (toscas en la zona). Dinarem en aquest singular paratge
on podrem banyar-nos i visitar les coves. Després de dinar, si ens ho permet la calor, arribarem en 2 km a la font
de Randurías, a Xèrica, allí vorejant el riu anirem fins a La Vuelta de la Hoz, un altre lloc de bany per a refrescarse. D'allí ja eixirem cap al poble on ens recollirà l'autobús.
OBSERVACIONS: Excursió de tot el dia de dificultat baixa. Cal portar esmorzar i dinar, també és recomanable
portar aigua potable, encara que durant tot el trajecte ens trobarem guals al riu i fonts on podrem refrescarnos, sabatilles d'aigua, ja que travessarem algunes vegades el riu i potser caminarem per dins (dependrà del
cabdal que porte) i fins i tot roba per aquell que vullga prendre el bany.
ENCARREGAT: Alfons Moros
PREU: 15  SOCIS, 20  NO SOCIS

DISTÀNCIA: 16 km
TRANSPORT: Autobús

ACTIVITAT:
NIT DE SANT JOAN
Data: Diumenge, 23 de juny de 2019
La nit màgica, la nit més curta de lany, la nit de les bruixes, la nit del foc.
Amb aquesta presentació, no podeu faltar a la cita. Ens reunirem a les 20 h davant de Vil·la Elisa (prop de
lhotel Voramar) per a amanir la foguera. A les 21:30 h tindrem sopar de pa i porta. No oblideu dur coques
per a compartir (també seran benvingudes altres varietats de menjar i beguda). Al final amb tot el ritual
corresponent selaborarà el cremadet de rigor.
Tot seguit, encendrem la foguera i per a acabar ens banyarem els peus i aconseguirem una salut de ferro
durant tot lany.

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ: VALLE DEL TENA - SALLENT
DE
GÁLLEGO
Dates: 25, 26, 27, i 28 de juliol

Eixida el dijous a les 17 hores de Benicàssim
Excursió divendres: SALLENT DE GÁLLEGO - PICO DEL PAZINO - EMBASSAMENT DE ESCARRA (14 km)
Excursió dissabte: BALNEARI DE PANTICOSA - IBONS I REFUGI DE BACHIMAÑA (12 km)
El balneari de Panticosa és un dels llocs més bonics del Pirineu. Tindrem la possibilitat de prendre banys termals
al tornar al balneari.
Diumenge: anirem a AÍNSA per visitar aquesta bonica població i dinar.
PREU: 225  SOCIS, 245  NO SOCIS. Inclou: (3 nits en règim de mitja pensió, habitacions dobles). Hotel BALAITUS*
en Sallen de Gállego i autobús.
Preu excursions: 25  per persona i dia. Inclou assegurança i guies dAragón Aventura.
Coincidim amb el Festival Internacional de la Cultura Pirineos Sur, amb música en directe i mercat internacional.
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EXCURSIÓ INTERCOMARCAL: SANT JOAN DE
PENYAGOLOSA
- MAS DE LES MALLADES - XODOS.
DATA: Diumenge 3 de febrer de 2019
ITINERARI: Eixida a les 7:45 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars fins a lAuditori de
Castelló, on ens unirem a la resta de centres participants. Continuarem amb autobús fins a Sant Joan de Penyagolosa.
Comencem a caminar pel camí que travessa el barranc de la Pegunta i arriba al campament Lloma Velada, continua
fins al barranc de l'Antona i ascendeix pel costat fins a arribar al mas de Benages Vell, on seguim la pista forestal
que ens du al mas de Sanaüja. Ací prenem la pista en direcció al pla de la Creu, per a abandonar-la poc després
per un camí que ens portarà al mas de les Mallades, tan volgut per la nostra companya Rosa García. Les vistes
cap al pic de Penyagolosa i cap al sud són àmplies i meravelloses. Continuem fins al collet de la moleta de Gargant,
des d'on la senda descendeix decididament a cercar la font del Fontanal de Dalt , la més cabalosa del Fontanal i
el mas del Sord. Des del pròxim mas dels Colejals, la senda baixa al frondós barranc del Mas de Vela, contínua
al costat del barranc, passa pel pou de la Canaleja i arriba a la caseta de Ximo el Sastre. Aviat enllaçarem amb el
GR 33, que seguirem fins al peiró de la Vega, on labandonem per a pujar a Xodos pel camí dels Pelegrins.
Dinar de germanor al restaurant bar Porcar, de Xodos. Preu 16 , no inclòs en el de lexcursió.
OBSERVACIONS: Excursió de mig dia de dificultat moderada. 620 m descens acumulat. 400 m ascens acumulat.
DATA LÍMIT DINSCRIPCIÓ: DIVENDRES 25 DE GENER.
ENCARREGAT: Centre Excursionista de Castelló
DISTÀNCIA: 10,5 km
PREU: 10  SOCIS. 15  NO SOCISTRANSPORT: Cotxes particulars i autobús

TEMPS
DE MUNTANYA I NATURA
Dates: 14, 15 i 16 de febrer de 2019
Manuel González (Lolo)

PROGRAMACIÓ
Dijous, 14 de febrer de 2019,
a les 20:00 h
LA GUERRA CIVIL A LA SERRA
DESPADÀ: PASSAT, PRESENT I
FUTUR DEL NOSTRE
PATRIMONI MILITAR
Conferència a càrrec de Carlos
Mallanech Sanz i Francisco José
Albelda García

La línia XYZ, també coneguda com
a «Línia Matallana», és un sistema
de fortificacions construït durant
la Guerra Civil Espanyola per a lús
de les tropes republicanes. Va ser
la franja de territori més fortificada
de la Batalla de Llevant i lescenari
de les principals batalles. En ella
van treballar més de 14.000
persones i es van enfrontar

CULTURA
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PROGRAMA DACTIVITATS
DEL 1ER SEMESTRE DE 2019
EXCURSIÓ: UNA VOLTA PER LA SERRA D'ORPESA:
BARRANC DEL DIABLE, L'ANTENA, EL PUNTAL, EL FORAT
DE
FERRÀS I EL TOSSAL REDÓ.
DATA: Diumenge, 13 de gener de 2019
ITINERARI: Eixida a les 8:00h des de la plaça de les Corts amb cotxes particulars. Procurarem omplir cotxes en
funció dels que vullguen quedar-se a dinar o no.
Deixarem els cotxes a l'antic camí de Cabanes, prop de l'Aljub del Xinxilla (50 m). Anirem a buscar el camí del
Cocó de Gumbí, pujarem per un sender que va en direcció a les Casetes de Narcís i pujarem a la carena de la
Serra (400 m). Seran 350 metres de pujada continua, el més complicat de l'excursió.
Una volta dalt, el primer lloc que buscarem serà el vèrtex geogràfic del Puntal (475 m) que serà el punt més alt
de l'excursió, després anirem en direcció al Forat de Ferràs (370 m) que el veurem des de dalt i on procurarem
no molestar a les rates penades que segur que seran dins de la cova, al tractar-se d'una zona protegida.
Continuarem fins la caseta de vigilància del Tossal Redó (390 m) per a tornar al camí dit de la Mollonà per servir
de ratlla dels termes Orpesa i Cabanes. Anirem a l'Antena (450 m) i baixarem xino-xano per un sender molt
interessant amb vistes espectaculars i arribem altra volta al camí de Cabanes, a uns 800 m dels cotxes.
OBSERVACIONS: Excursió de mig dia. Dificultat mitjana-baixa (uns 550 metres de desnivell acumulat). Cal dur
esmorzar i aigua (no passarem per cap font).
Hi ha la possibilitat d'organitzar un dinar per a aquelles persones que vullguen (s'informarà amb temps suficient).
DISTÀNCIA: 11 km
ENCARREGAT: Ferran Vivas
PREU: GRATUÏTA SOCIS, 5 NO SOCIS
TRANSPORT: Cotxes particulars

EXCURSIÓ:
AÍN. RUTA DE LES FONTS.
Data: Diumenge, 27 de gener de 2019
ITINERARI: Eixida a les 8:30 h des de la plaça de les Corts Valencianes amb cotxes particulars.
En arribar a Aín, eixirem del poble en direcció al calvari on trobarem la font de lAvellaner, i molt a prop la font de lArquer,
continuant per la senda de la dreta seguirem el barranc de la Caritat, on trobarem la font que dona nom al barranc.
Seguirem per la pista i pel primer barranc pujarem fins a la font de lEreta, punt més alt de la nostra ruta; des daquest
punt ja de baixada entre sureres arribarem a la font del Joncaret, un poc més avall ens endinsarem pel barranc Roig on
podrem gaudir duna de les fonts més amagades i més boniques del terme dAín: la font Roja. Tornarem a la pista fins
als Noguerals, per a beure de la font del mateix nom. Ja de nou a Aín ens quedarà per visitar la font de Sant Ambròs, i
pujant pels corrals travessarem la carretera fins a la font de la Basseta.
OBSERVACIONS: Excursió circular de mig dia, amb un desnivell acumulat duns 350 metres. Dificultat mitjana.
Cal portar esmorzar. Trobarem aigua en la majoria de les fonts del nostre recorregut.
Atenció: Podem dinar a Aín. Ja concretarem el lloc al gener.
ENCARREGADA: Tere Aguilar

DISTÀNCIA: 13 km

PREU: GRATUÏTA SOCIS. 5  NO SOCIS.
TRANSPORT: Cotxes particulars.

ATENCIÓ MOLT IMPORTANT
CONDICIONS DE LES EXCURSIONS
En totes les activitats programades pel Centre Excursionista de Benicàssim (CEB) es participa de manera
absolutament voluntària i acceptant i assumint cada un dels participants o acompanyants, siguen o no membres
del CEB, lexempció de qualsevol mena de responsabilitat al CEB, ja que cada participant assumeix i accepta,
en exclusiva, qualsevol risc, accident o lesió de tota classe que puga produir-se en eixes activitats.
La mera participació en les activitats significa lacceptació expressa de lexempció de responsabilitat al CEB. El
CEB ha informat del que es transcriu i, a més, del fet que també hi ha una assegurança específica i personal de
la Federació dEsports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, a la qual el participant en qualsevol
activitat del CEB es pot subscriure per una mòdica quota anual.
A tota persona que no estiga federada, se li contractarà una assegurança dassistència sanitària especifica per
a lactivitat programada. El seu import serà a càrrec daquella.
El Centre Excursionista de Benicàssim ha contractat una assegurança de responsabilitat civil que cobreix les
responsabilitats que se li puguen exigir a lentitat per les actuacions del grup, dels guies i monitors, o dels
participants.
Quan el mitjà de transport siga lautobús, totes les persones que hi participen han dassumir el cost TOTAL que
sestipule amb independència que algú li convinga més usar vehicle propi.
En cas que el viatge implique una contractació especial amb companyies aèries, marítimes, estacions desquí,
serveis a lestranger, etc, les despeses danul·lació sestabliran dacord amb les obligacions adquirides. Lorganització
estudiarà de manera particular els casos en els quals la renúncia es produïsca per una causa de força major,
justificada suficientment.
És important assabentar-se de les característiques de cada excursió abans dinscriure-shi a fi de comprovar si
són adequades al nostre nivell i preparació. En tot cas, en la participació en qualsevol activitat cada participant
(o les mares i pares si es tracta de menors) assumeix els riscos personals corresponents.
Els desplaçaments amb cotxes particulars es valoraran de la següent manera: Es calcularà la distancia del
desplaçament. El preu del kilòmetre serà de 0,20 . Limport resultant es repercutirà a parts iguals entre els
ocupants de cada vehicle. En el cas de realitzar-se el desplaçament per autopista de pagament, se sumarà a
limport del quilometratge.
El Centre Excursionista de Benicàssim NO CONSIDERARÀ les persones que no reunisquen les condicions anteriors
com a part dels membres de lexcursió organitzada.
RECOMANACIONS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LES EXCURSIONS
Durant la ruta seguiu les instruccions dels organitzadors. L'horari pot complir-se portant un ritme moderat. Es
prega puntualitat per a leixida. No es tracta duna competició; adapteu-vos al ritme del grup, no avanceu els
guies ni vos endarreriu. Si el grup es divideix malgrat tot, no perdeu contacte visual amb la resta de companys.
Intercanvieu el vostre telèfon amb altres assistents. És millor perdres tots junts. No tireu deixalles, alceu-les en
una bossa a part i depositeu-les en un contenidor a final de la ruta. L'incompliment d'aquestes recomanacions
poden dur la persona encarregada de dirigir l'activitat a suspendre-la per seguretat del grup, o bé convidar
aquelles persones que no les complisquen a abandonar el grup.
Eres responsable de ser respectuós amb la resta de senderistes, respectar els possibles retards, assistir a qui
ho necessite, ajudar si cal i facilitar la convivència i el desenvolupament de l'activitat, així com no entorpir
l'activitat del grup en especial la dels organitzadors o dels guies.
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E D I TO R I A L

· Atenció: aquesta revista la fem tots, per això t'animem perquè ens faces arribar les teues propostes d'excursions i/o
articles d'interés abans del mes de maig per tal de poder inclore'ls en la programació del segón semestre de 2019.
· Volem expressar el nostre agraïment a totes les persones i entitats que fan possible aquesta publicació.
· La nostra pàgina web és: www.centreexcursionistabenicassim.org
· E-mail: c.excursionista.benicassim@gmail.com
La seu del Centre està situada al carrer de Correus núm. 2 1r B.
Estarà oberta els dimecres de 19.00 a 21.00.
També us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant les vostres cartes a l'apartat de correus de Benicàssim
núm. 169. i/o al teléfon 628 117 060.
LES QUOTES ESTABLERTES PER SER MEMBRE DEL CENTRE SÓN:
socis/sòcies
...... .... 45,00 /any.
companys/companyes
.... 30,00 /any.
fills/filles majors de 12 anys...... 30,00 /any.
IBAN del CEB: ES55 0081 4325 08 0001098313
El Centre recomana la federació als seus membres, per aquest motiu tots aquells que estigan interessats en
federar-se, el Centre farà tots els tràmits administratius i a més se´ls aplicarà un descompte de 20 respecte a
les tarifes de la FEMECV.
Edita: Centre Excursionista de Benicàssim · Imprimeix: Imp. Algràfic · Almassora · 964 55 14 72

PER PODER AFILIAR-VOS, EMPLENEU AQUESTA
B U T L L E TA I L L I U R E U - L A A L C E N T R E .
CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM
SOL·LICITUD DINSCRIPCIÓ
Cognoms...............................................................................................Nom.........................................................
Data de naixement..........................................E-mail..........................................................D.N.I...............................
Domicili...........................................................D.P/Població...................................Teléfon....................................
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors els demane que fins a nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà el Centre excursionista de Benicàssim.

Banc/Caixa:...........................................................................................................................................
Adreça...............................................................................................................................................
Població.................................................................................................... Signatura:
Nom i Cognoms del titular del compte:
_________________________________________________________
Codi complet del client(ccc) 20 dígits:
Entitat _ _ _ _ oficina _ _ _ _ control _ _
Número de compte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Benicàssim,____ de/d_________________ de 20__

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei Orgànica 15/00, de 13 de desembre (BOE del dia 14), de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD) i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament
de Desplegament de la LOPD, linformem que les dades que ens facilite en aquest formulari passaran a formar
part dun fitxer propietat del CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM per a facilitar-vos informació sobre
les nostres activitats. En qualsevol moment pot exercitar els drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició
sobre les dades incorporades davant del CEB, apartat de correus 169, de Benicàssim.

Grèvol (Ilex aquifolium)
DES DE LA VORA
Desde la orilla és el títol del documental del director aragonés Jorge Yetano que es va poder veure a la Llotja
del Cànem de Castelló el passat mes de novembre. El documental, que s'ha pogut veure en nombrosos festivals
i centres culturals, és una interessant reflexió sobre l'especulació urbana i en concret sobre l'especulació que
ha suposat la creació de tot el complex Marina dOr, a Orpesa. Però potser el més interessant d'aquest treball
és la forma en què arreplega l'oposició dels veïns de Capicorb (Alcossebre), que amb el seu president al cap,
Joan Barceló, han tingut la valentia i la dedicació per a defensar un espai natural i preservar-lo del creixement
desproporcionat i arbitrari.
Per fortuna per a l'associació de veïns, ha arribat la regulació del PATIVEL (Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura
Verda del Litoral) i a partir d'ara podran almenys pensar-se millor els continguts d'eixe espai natural molt pròxima
a la Serra dIrta i al Prat de Cabanes, pensar sobretot en un creixement sostenible que beneficie també tots
aquells que ens agrada gaudir dels paratges naturals i que pensem que el creixement i el desenvolupament no
han de vindre necessàriament de l'especulació i el deteriorament del passatge. El cas de Capicorb ens demostra
que el compromís social a la llarga produeix els seus fruits, propicia la reflexió i el diàleg i fa que es troben
solucions.
El Centre Excursionista de Benicàssim fa costat a la conservació del patrimoni natural, per això se suma cada any
a la convocatòria del Dia de la Muntanya Neta.
Documentals com Desde la orilla, que propicien la reflexió al voltant del deteriorament mediambiental i d'un
creixement no sostenible, estan en la línia de moltes de nostres activitats senderistes, per això el 2019 seguirà
sent per a nosaltres no solament una proposta d'esplai i entreteniment al voltant de la natura, sinó també un
compromís amb eixa natura de la qual gaudim i la defensa del nostre entorn més proper.

TROBADA DEXCURSIONISME DEL PASSAT OCTUBRE
Els amics alemanys de Neckargemünd ens van portar pel Parc Nacional del Berchtesgaden.
Amb aquestes imatges ja no calen més descripcions.

Cap de setmana a la Vall del Jerte juntament amb els amics de la SASE.
El Parc Nacional de Monfragüe i la Reserva natural Garganta de los Infiernos ens van oferir un bon espectacle de
la tardor.

Una altra trobada amb els amics de Donòstia, una altra vegada hem gaudit duns dies difícils doblidar. La
climatologia «normal» per al lloc: pluja, boira (ja ho podeu comprovar a la foto) i sol. Quan aquest va aparèixer
vam contemplar uns paisatges preciosos

Castell de Sufera

VEN A CONOCER EL
CENTRE D'INTERPRETACIÓ TORRE DE SANT VICENT
AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM | Concejalía de Turismo
C/ Santo Tomás, 74. | Tel.: 964 300 102 | turismo@benicassim.org
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