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SANTA MAGADALENA DE POLPÍS A
ALCOSSEBRE

Castell de Polpís.

Des de Santa Magdalena pujarem al castell de Polpís, i des d'ací per tota la cresta de la Serra d'Irta,
sempre amb la mar de fons passarem per l'Alt de Campanilles, cim més elevat de la serra i per la
Torre Ebrí, fins arribar a l'ermita de Santa Llúcia, baixant després fins a la platja de les Fonts
d'Alcossebre.
HORA D'EIXIDA: 8 matí
Altura máxima: 557.39 mts  Altura mínima: 49.59 mts  Desnivel acumulado: 1047.08 mts
LLOC EIXIDA: Piscines
Distancia: 18.96 km
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 19 km
DESNIVELL: 1000 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre Excursionista
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Des del municipi de Santa Magdalena ens dirigim al cementeri de la localitat i des d'allí seguint pel
camí del castell arribem a l'inici de la senda que puja al castell. El recorregut des d'este punt i fins el
castell es troba senyalitzat amb els pals indicadors grocs del parc natural.
L'inici de la senda discorre per camps de cultiu de garroferes i oliveres, per a endinsar-se més tard
en l'ombria d'un barranc on passem per sota d'un bosc de pi blanc amb un sotabosc on abunden els
margallons i tot un conjunt de plantes mediterrànies d'ambients frescals: esparragueres, lligabosc,
matissa, arítjol, heura, falagueres, etc. passem per la vora d'una cabana restaurada aprofitant una
antiga calera1 i un poc més avant, abans de la pujada final al castell en trobem una altra, recordant
els oficis perduts del bosc.
La senda gira a l'esquerra i comença a pujar eixint de la part més ombrívola del bosc, per una zona
més oberta on apareixen alguns carrasquissos, sempre sota l'ombra del castell on arribem al cap de
poc.
Les velles pedres del castell almoràvid del s. XI encara aguanten el pas del temps, i les seues torres
ens conten històries de fa quasi mil anys, de batalles i setges. Encara podem gaudir de la mateixa
extraordinària vista que se'ls oferia als cavallers que el van ocupar: la plana de Vinarós fins als ports
de Beseit pel nord, el Montsià i el delta de l'ebre i, ja de prop, el corredor de Xivert l'entrada al qual
domina el castell controlant el pas al sud.
Seguim la marxa per la pista que mou davant del castell i que puja fins a coronar la carena de la
serra, des d'on veiem la mar, i si el dia és clar, les illes Columbretes. Hem deixat arrere les pinades i
ens trobem al domini del matollar mediterrani típic: coscoll, argelaga i romer, clapejat de
margallons i carrasquissos.
Seguim una pista a la dreta que puja seguint la divisòria de la serra pel PRV-194 cap a la Mallada de
la Rabosa i que ens permet disfrutar d'unes magnífiques vistes de la mar. De fet no deixarem els
cims de la serra fins quasi el final de la nostra excursió a l'ermita de Santa Llúcia.
Arribem al coll de la Mallada de la Rabosa i deixem la pista i el PR que baixa al Mas del Senyor
agafant un camí de ferradura per l'esquerra i que, fent revoltes, puja cap a la dreta. Passem més
endavant per un corral i continuem pràcticament en horitzontal per les parts més altes de la serra
fins que arribem al Coll de la Palma.
Ací acaba la senda, i continuem per una vella pista que puja recte un tros i l'abanonem per a seguir
un sender que recorre tota l'esquena de la serra, pujant progressivament cap a l'Alt de Campanilles,
punt cimer de la nostra ruta i de tota la serra.
Les vistes de la mar són en tot moment espectaculars, ajudat per la vegetació baixa que domina la
major part de la serra, i especialment les seues parts cimeres, on només trobem alguna repoblació de
pins a la vessant nord, i algun bosquet dispers.
Després de passar el cim, deixant a l'esquerra una senda que baixa a voramar pel barranc de la
Parra; i seguim circulant per la corona de la serra fins a trobar una vella pista que ens conduirà a la
Torre Ebrí, situada en un immillorable punt d'observació aprofitat modernament per instal·lar molt a
la vora una antena de comunicacions.
1 Les caleres són forns per a produir cal. Degut a la gran quantitat de combustible que necessitaven es solien fer en
llocs on hi havia pedra calar de bona qualitat i abundància de matolls, usats com a combustible.
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Des d'ací un camí més ample continua la nostra ruta, fins a trobar la carretera asfaltada que, des de
Alcossebre puja a l'ermita de Santa Llúcia, i que seguirem per la dreta uns centenars de metres fins
a l'ermita, immillorable mirador sobre els plans de Cap i corb, el prat de Cabanes, fins a les serres
de les Santes i d'orpesa.
Una part dels voltants de l'ermita es van cremar fa uns anys per culpa d'una crema en un dels xalets
de les urbanitzacions de sota. Des de l'ermita de Santa Llúcia el sender baixa un poc confús per una
zona rocosa fent ziga-zagues fins a arribar a una torre de la llum. Un poc més avall se'ns incorpora
una senda que també baixa. Arribem al cap de poc a les urbanització Montemar que travessarem pel
carrer de les Oliveres fins a la carretera d'entrada a Alcossebre, per on arribarem seguint-la a
l'esquerra.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
SANTA MAGDALENA
La totalitat del terme municipal se situa en els estreps de la serra d'Irta.
Té com a primer antecedent poblacional el castell musulmà de Polpís i un petit caseriu situat als
seus peus; en 1190 Alfons II (1157-1196) fa un intent fallit de conquesta amb l'ajuda de l'orde del
Temple, a la qual promet el senyoriu, conquistat el 1233 per Jaume I (1208-1276) i donat a l'orde de
Calatrava en poder de la qual roman fins 1280 en què el mestre del Temple fa acomplir la promesa
d'Alfons II i s'adjudica el senyoriu; en 1280, aquest li donà carta de població en febrer del 1287, a
Fur de València; en 1319 recau en l'orde de Montesa dintre de la comanda d'Alcalà; en 1616 passa a
dependre d'Alcalà de Xivert del qual es va separar a les primeries del segle XIX.
Monuments:
 Castell de Polpís. Segle XI. En estat de ruïna, però manifestament recuperable. Destaca la
torre de l'Homenatge. D'orige àrab.
 Església de Santa Magdalena. Aixecada en 1819 sobre una capella de 1330 que s'hi
conserva.
 Ermita de Sant Vicent.
 Ajuntament.
 Arcs romans.
SERRA D'IRTA
El Parc Natural de la Serra d Irta està situat al nord de la Comunitat Valenciana entre les localitats
de Peníscola, Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert i Alcossebre. Representa una de les
últimes serres litorals que queden sense edificar en la costa mediterrània. Aquest és un espai
protegit de 12000 ha i un dels paisatges més bells de la costa valenciana. L altura màxima és de 572
m en el pic Campanilles, i els seus abruptes vessants descendixen suaus cap a la mar, on al llarg de
12 km de costa, pràcticament inalterats, hi ha nombrosos penya-segats i cales.
Dins del parc natural té lloc un fenomen curiós i únic, brollen naixements d aigua dolça en la vora
de la mar. Aquestes aigües procedents de les entranyes calcàries de la serra d Irta, on les pluges
s infiltren fàcilment a causa de la presència d una abundant vegetació forestal i un sòl permeable,
emergixen finalment al costat de la mar, a través de surgències com les que es troben a la platja del
Pebret. i a les fonts.
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La serra d Irta presenta un ric patrimoni històric. Destaquen les construccions àrabs com els
castells de Xivert i de Polpis, i les torres sentinelles de Badum i d Ebrí, que mostren l antiga
ocupació humana i el caràcter militar d aquesta. Els castells, construïts en el segle X-XI, van
passar per diverses restauracions a les mans d almoràvits, i d ordes cristianes com l Orde del
Temple i la de Montesa. Altres importants construccions les constituïxen les ermites de Sant Antoni
(terme municipal de Peniscola) i la de Santa Llúcia i Sant Benet (en el terme municipal d Alcalà de
Xivert-Alcossebre). Aquestes construccions es troben en un enclavament privilegiat des d on
observar la costa i part de la comarca.
ALCOSSEBRE
Alcossebre és un nucli turístic costaner del municipi d'Alcalà de Xivert amb tres nuclis diferenciats:
les Fonts, Alcossebre i Cap i Corb. En el litoral s'estenen les grans platges de la Romana, el Moro,
les Fonts, el Carregador, Tres Platges i Tropicana; en l'àrea de Ribamar hi ha nombroses cales com
cala Mundina i cala Blanca. Hi ha un port esportiu en el nucli de les Fonts on els ullals brollen
enmig de la platja. Al nord de la població s'estén el Parc Natural de la Serra d'Irta.
En la rodalia hi ha nombrosos jaciments arqueològics com el d'El Tossalet. El 1260, després de la
conquesta cristina, els Templers van atorgar la Carta Pobla al nucli per afavorir el seu poblament. La
mesura no tingué èxit, de manera que van atorgar una segona Carta Pobla l'any 1320, per la qual la
població es lligava a la jurisdicció del castell de Xivert. La incorporació al municipi d'Alcalà de
Xivert va tenir lloc l'any 1583. La proximitat de la mar va facilitar els atacs de pirates berberescs
durant el segle XVI i el segle XVII: per evitar-los es van bastir algunes torres de guaita com la torre
d'Ebri (molt deteriorada) i la torre de Cap i Corb (en molt bon estat).
L'economia s'ha basat en l'activitat agrària i la pesca dels rics caladors del Fang (davant la costa del
prat de Cabanes i Torreblanca). Actualment, l'activitat pesquera comercial ha desaparegut i el
turisme és el motor econòmic de la població. Prop de la carretera que uneix el nucli amb Alcalà hi
ha un baixador del ferrocarril de València a Barcelona, que va ser clausurat durant els anys 90.
Prop de la població, en un cim que domina l'extrem sud de la serra d'Irta, hi ha l'ermita de Sant
Benet i Santa Llúcia.
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