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Sant Mateu a Salzedella:
ruta de les oliveres milenàries

Exemplar d'olivera milenària.

Farem una ruta entre Sant Mateu i la Salzedella per un paisatge humanitzat d'antic; disfrutant dels vells
exemplars d'oliveres, i recorrent un tram de la Via Augusta al final, seguint les petjades de milers de
viatgers que des de l'època romana han passat per estes terres.
Una part del recorregut es troba balissat com a PR, una altra és un itinerari didàctic sobre oliveres i la
darrera està assenyalada com a Via Augusta.
HORA D'EIXIDA: 8 matí
Altura máxima: 415.90 mts  Altura mínima: 321.69 mts  Desnivel acumulado: 175.32 mts
LLOC EIXIDA: Piscines
Distancia: 13.01 km
HORA ARRIBADA:6
vesprada
DISTÀNCIA: 13 km
DESNIVELL: 175 metres
TEMPS REAL: 5 hores
TEMPS TOTAL: 7 hores
GUIES: Centre excursionista
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Sant Mateu a Salzedella: ruta de les oliveres milenàries

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Després de visitar Sant Mateu eixim del poble pel costat del nou institut seguint el camí de la Font de
Morella cap a la partida del mateix nom, i la font (on no arribarem).
Al cap de poc comencem a vore olivars a dreta i esquerra del camí amb algunes oliveres grans. Un poc més
avant agafem un camí a l'esquerra1 que s'endinsa de ple a l'olivar i comencem a vore oliveres monumentals
a banda i banda del camí.
El camí va baixant un poc cap al barranc de Na Ferreres i ens permet observar el bosc d'oliveres que ens
envolta. Travessem el barranc i pugem per una pista oberta sobre un antic camí empedrat que apareix als
llocs on l'erosió de l'aigua s'ha endut la terra de la pista, i poc després de passar un xicotet desmonte
agafem un altre camí més estret a l'esquerra.
A partir d'ací entrem en un rodal d'oliveres centenàries on s'observen els efectes de la gelada del 1956 que
van obligar a substituir algunes oliveres, mortes pel fred, i a tallar branques senceres d'algunes altres que
van rebrotar de soca.
Després de passar per un panell explicatiu sobre les oliveres, comencem una xicoteta pujada que ens
allunya dels olivars i entrem a una zona de bancals erms, ocupats ara pel pinar i el matollar, on trobem
espígol, romer, timó i saboritja, tot un seguit de plantes aromàtiques que ens deleitaran amb el seu perfum.
Després d'atravessar un pinaret de repoblació arribem a l'assegador2 de Madrid, on girem a l'esquerra
seguint una senda que s'obre entre la malea de coscoll i argelaga, amb algunes carrasques disperses.
Baixem a poc a poc fins que arribem a la vora del barranc dels Povets, on trobem un camí que seguim a
l'esquerra.
Anem deixant a la nostra esquerra alguns bancals treballats i a la dreta el barranc cobert per una espessa
malea, fins que arribem a un antic parany de carrasques, on ens desviem per un senderol que baixa cap al
barranc. Seguim ara l'assegador del Povet.
Quan arribem al llit del barranc, comencem a seguir-lo per dins, envoltats a les vores per una vegetació més
humida: joncs, esbarzers, espinals, aranyons, etc. que al final de l'estiu i a la tardor ens ofereixen una gran
varietat de fruits i baies per a menjar.
Sota un gram pi la senda retorna a la pista, que baixa vora uns bancals d'oliveres altra vegada cap al
barranc, on tornem a trobar la mateixa vegetació humida que forma una bardissa continua i impenetrable a
les vores.
Abandonem el barranc, seguint recte vora un ribàs de pedra en sec on hi ha algunes oliveres de dimensions
considerables, i passem per dalt d'una gran bassa de reg on s'han instal·lat algunes polles d'aigua.
El camí baixa deixant una granja a l'esquerra fins a la carretera de Tírig, que travessem per a arribar a la
font de l'Aigua nova, vora la carretera, on podrem refrescar-nos a la sombra de les moreres.
Malgrat el nom la font ha servit d'abeurador d'animals al llarg de centenars d'anys, com podem observar en
el desgast de les pedres de la pica.
El camí puja ara asfaltat i a banda i banda comencem a trobar grosses oliveres, fins que agafem un camí
formigonat a l'esquerra i entrem de ple en un vell olivar, amb altes i grosses oliveres on podem vore alguns
dels exemplars més monumentals de tota la volta.
Abans de començar a baixar cap al riu de la Bonança se'ns apareix Sant Mateu, quasi a tocar, amb l'església
1 Ens trobarem un pal indicador del PRV-214. Es tracta d'un sender de recorregut circular i amb una longitud total de 20 km.
Existeixen tres variants, la nº 1 té 5,2 km, la nº 2 en té 14 i la nº 3 en té 16, per tant podem dissenyar-nos la ruta a la carta.
Més informació www.santmateu.com.
2 Un assegador és el nom que se li dona més habitualment en terres valencianes a les vies pecuàries, independentment de la
importància d'estes. Els assegadors poden tindre des d'unes desenes a uns centenars de metres d'ample i per ells, encara hui,
sempre tenen preferència de pas els animals, fins i tot quan travessen les carreteres.
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dominant el paisatge urbà. Baixem un poc i vora unes granges arribem a un ample camí de grava. Ací ens
despedim de Sant Mateu i girem a la dreta dirigint-nos cap a la Salzadella pel camí de les Quartes,
abalissat ara com a sender de la Via Augusta3.
El camí segueix recte com un fil, deixant algunes
construccions a banda i banda, i encara passarem per un
altre olivar monumental abans de deixar arrere el terme de
Sant Mateu i agafar un camí asfaltat a l'esquerra que
discorre entre camps de cirerers de secà, per dalt de la
depressió de les llacunes. Este nou camí ens deixarà a
l'ample Camí de Santa Bàrbera, a pocs metres de l'ermita
de la Santa, adequada ara com a punt de descans de la Via
Augusta on podrem fer un glop d'aigua i un descanset,
abans d'enfilar el mig quilòmetre escàs que ens separa de la Salzedella on entrarem per davant del Calvari.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
SANT MATEU
Sant Mateu, la capital històrica del Maestrat, es troba situada a 65 km al nord de la capital de província.
El relleu del seu terme municipal és suau en la seva zona central i més muntanyenc en els seus laterals, amb muntanyes que en
alguns casos superen els 800 m d'altura. Un passadís central travessa el terme municipal de nord a sud drenant les aigües dels
barrancs i rierols de Benifarquell, Palau, Coma i Piquis cap a la Rambla de Cervera.
El clima és típicament mediterrani, amb estius calorosos i hiverns suaus que afavoreix una vegetació característica de bosc
mediterrani.
De l'existència de vida prehistòrica ens parlen el poblat iber del Tossal de Carruana i altres deixalles de l'Edat del Bronze; de
l'època romana poca cosa hi ha, malgrat que alguna hipòtesi vol identificar Sant Mateu amb la Intybilys citada pels clàssics;
ocupada per Jaume I (1208-1276) en 1233 de seguida (17 de juny de 1237) fou donada a poblar per Huc de Follalquer, com a
representant de l'orde de l'Hospital, que és qui exerceix el senyoriu; en 1315 s'hi va establir la darrera comunitat càtara al País
Valencià fins que, sis anys desprès, el seu cap, Guillem de Belibasta, va ser capturat i lliurat a la Inquisició; tota aquesta època és
de creixement continuat fins que en 1317 passà a senyoriu de l'orde de Montesa, moment en què es va convertir en la capital
efectiva del Maestrat montesià, lloc de residència dels mestres, que se'n manaren erigir en Sant Mateu son palau (la Torre), fins i
tot les Corts Valencianes s'hi van reunir en diverses ocasions; durant el segles XIV coneix una àmplia transformació urbanística i
floreixen els moviments artístics i culturals ; l'any 1587 acaba el senyoriu eclesiàstic que passa a la Corona; en 1586 Felip II
(1527-1598) va visitar la vila; la guerra de Successió va sorprendre Sant Mateu en el bàndol maulet però els botiflers comandats
pel comte de les Torres assetjaren la vila des el 28 de setembre de 1705 i el 9 de gener de 1706 causant força destrosses i incendis
en els edificis; durant les Guerres carlines tot el Maestrat fou camp d'operacions d'ambdós bàndols, i Sant Mateu no hi fou
excepció amb moltes ocupacions carlistes (El Serrador, Cabrera, Forcadell en foren els més importants capitosts) que acabaren
en maig de 1839 en què el general O'Donnell (1809-1867) va acabar amb l'ocupació rebel; forta repercussió hi tingué la
desamortització de Mendizábal (1790-1853); malgrat totes aquestes vicissituds encara s'hi conserven importants mostres de
l'important patrimoni santmatevà.
Monuments religiosos:
 Església arxiprestal: Dels segles XIII al XV: Monument clau de l'arquitectura gòtica al País Valencià, reconegut com Bé
d'Interès Cultural. Els seus elements principals són: portada romànica (s.XIII), nau gòtica (s.XIV-XV), porta lateral
gòtica i torre campanar (s.XV), capella de la Verge dels Àngels (s.XVII) i capella de la Comunió (s.XVIII). En el seu
interior, estan les instal·lacions del Museu Arxiprestal.
 Església de Sant Pere: Bastida en el segle XIII i reformada en el XVIII, en estil barroc. L'església sembla que és la més
antiga de la vila i la seva ubicació està en el qual va ser primitiu nucli de la població, conegut com zuda. Altres dades
3 En este tram el recorregut original de la via augusta no és del tot clar, però sembla evident que el recte camí que seguim és el
més probable recorregut original. A més a la nostra esquerra es troben les llacunes, ara dessecades, que hi havia entre la
Salzedella i Sant Mateu, i que en temps dels romans impedirien el trànsit rodat.
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d'interès: els murs són del segle XIII a pesar de l'estil divuitesc de la seva façana. Es creu que l'edifici medieval del
segle XIII va ser alterat en el barroc amb un revestiment intern i l'edificació de la façana i la torre.
 Església i convent de les Agustines: El convent és de 1590, fou expropiat en la guerra Civil Espanyola per la CNT i
restaurat durant la dictadura a les seues propietàries; l'església és de 1704. Conjunt declarat Bé de Rellevància Local.
 Ermita de la Mare de Déu dels Àngels: Magnífic conjunt dels segles XVI-XVII amb església, hostal, pou i
impressionant vista panoràmica.
 Campanar de les Llàstimes: De 1737; única resta del Convent de Sant Domènec, de 1360. El nom amb el qual se li
coneix ve motivat per la desamortització de Mendizábal que va fer desaparèixer el Convent. El convent dels dominics
estava situat al costat del palau dels Maestres de Montesa i destacava pel seu claustre i església d'arcs ogivals.
Monuments civils
 Ajuntament. Segle XIV: Es tracta d'un típic exemple del gòtic civil valencià. Palau entre mitgeres construït per a seu de
la Cort i conegut per tant com Cort Nova. El conjunt de les portes de la façana ha sofert nombroses transformacions
igual que l'interior que ha sofert bastants rehabilitacions.
 Carreró dels Jueus: Carrer medieval restaurat en 1992.
 Font de l'Àngel: Datada en 1386, reconstruïda en el XVIII i restaurada en 1867. Situada en la Plaça Major. Aquesta font
sembla ser una de les més antigues de la població, encara que la forma actual ha d'estar datada en el segle XVIII, tant
per la seva forma com per la imatge que la remata.
 Font de Santa Maria de Montesa: Datada en 1365. Semblant a l'anterior.
 Palau Borrell: Utilitzat com a Audiència. Segle XV: contigu a l'Ajuntament del que està separat pel carreró dels Jueus.
De 1883 a 1892, es va instal·lar en ell l'Audiència d'Assumptes Criminals del Partit Judicial de Sant Mateu, fet aquest
que condiciona el nom pel qual es coneix popularment aquest edifici.
 Palau de Villores: Conegut popularment com el Sindicat. Renaixentista, del XVI. És un palau renaixentista amb façana
de magnífic cadirat que encara conserva la tipologia distributiva del gòtic.
 Forn medieval: En funcionament des de 1386.
 Muralles: Voltaven la ciutat però van ser enrunades abans del segle XVII. Hi ha escasses romanalles al voltant de
l'església de Sant Pere i disseminades pel barri antic.
 Torre de Cantacorbs i Portal de Morella: Del segle XIV.
 Torre Palomar: Masia fortificada del XVI probablement erigida sobre una àrab.
 Les presons: Edifici que albergà la primera presó al poble i que actualment allotja el Museu de les Presons Medievals,
amb una bona mostra etnològica.
VIA AUGUSTA
La Via Augusta és un recorregut balissat en blau per la conselleria de Territori pensat especialment per a les bicicletes, encara
que també pot fer-se a peu, a cavall o en carro.
El traçat del recorregut segueix, sobretot des de Borriol al límit amb Catalunya el traçat de l'antiga Via Augusta, construïda pels
romans al segle I abans de Crist i que unia Roma amb la província Bètica (actual andalusia) vora la mediterrània, i que ha estat
en ús fins el segle XVIII.
LA SALZADELLA
Situada sobre terreny elevat en la vessant occidental de les Talaies d'Alcalà. Paisatge amb vegetació típicament mediterrània com
oliveres, ametllers, fruiters, destacant l'afamada cirera.
El topònim prové d'un bosc de salzes que hi ha al terme.
tot i que es parla d'antecedents romans, la fundació degué de ser àrab, precisament d'esta època són les restes que s'han trobat a
la partida de les Mesquites; l'ocupació cristiana es va produir al voltant de 1235-1236; en 1238 Balasc d'Alagó, era senyor del
lloc que, històricament pertanyia al terme del castell i posterior batlia de Les Coves de Vinromà; entre 1235 i la seua mort, en
1245, va donar-lo a poblar a Miquel d'Ascó i Pere d'Olzina; rere l'òbit de Balasc d'Alagó passa a l'orde de Calatrava fins l'any
1275; entre dit any i 1293 fou senyoriu d'Artal d'Alagó, i a continuació passà al rei i a l'orde del Temple el 1294; dissolta aquesta
tot el seu patrimoni passà al senyoriu de la de Montesa el 1319, on romangué fins el segle XVIII en què desapareixen els
senyorius.
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