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DE LA POBLA A LES SANTES PEL BARTOLO

Antenes al cim del Bartolo.

Recorregut per tota l'ombria del parc natural del Desert de les Palmes eixint i acabant a la Pobla, i
recorrent tota la crestera que separa el coll de la Mola del Pic del Bartolo.
Retornarem per l'ermita de les Santes i per les Marmudelles, xafant així una de les zones menys
transitades del parc.
A lt ura m áxi ma : 70 0. 80 m ts  Al tu ra m íni m a: 2 70. 30 m t s  De s ni vel a c um u lad o: 3 88. 60 m t s
7 5 0D is tan c i a: 1 8.9 3 km

HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Llaurador
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 18 km
DESNIVELL: 600 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Carles Janés
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim de la Pobla per la carretera vella de Castelló fins a la nova autovia que passem per baix per a
agafar un camí de terra que mou entre un espés pinar de pi rodeno a la nostra esquerra i camps
d'ametlers a la dreta amb els cims del Desert al fons1.
Poc a poc anem avançant cap a les montanyes fins que deixem els camps treballats i les pistes i
agafem una senda que es fica al pinar i va pujant recte cap al coll de la Mola. A l'arribar al coll
comencem a vore la mar i la Plana al davant. Des del coll hem d'agafar un senderol que puja cap a
l'esquerra, indicat amb un cartell que assenyala la direcció del Bartolo2.
La primera pujada ens farà suar de valent, però quan recuperem l'alé podrem començar a disfrutar
de la senda que recorre tota la divisòria fent voltes entre grans penyes de rodeno i sota l'ombra dels
pins, i que ens mostra un paisatge espectacular amb la mar a la nostra dreta i les serres i planes de
l'interior a l'esquerra. El sender baixa fins a un collet per tornar a pujar fent l'última pujada fins a la
nova creu del Bartolo.
Des d'ací seguim un tros de pista fins al camí asfaltat que puja a les antenes, que agafem uns metres
per a deixar-lo per la dreta directes cap al cim.
El cim del Bartolo, vértex geodèsic de primer ordre, i els seus voltants es troba ara ocupat per grans
antenes de totes les maneres: ràdio, televisió, telèfon, etc. però entre totes aquestes noves
construccions encara es conserva la vella ermita on es recloïa el Pare Bartolo, que li ha donat nom al
cim, i al seu costat encara es troben les restes de la vella creu dinamitada a la guerra.
Baixem seguint el camí asfaltat fins a una revolta on agafem un camí formigonat a la dreta. Seguim
baixant fins que es fa de terra i quan comença a planejar l'abandonem per una senda a l'esquerra que
s'endinsa al pinar passant vora una bassa. Passem un collet quasi imperceptible i de seguida arribem
a un trencall de sendes, a l'esquerra tornaríem a la creu, seguirem a la dreta baixant vora el barranc
de la Creu, sempre per la banda esquerra envoltats de pinets que han crescut després del gran
incendi del 1987.
La baixada és llarga, però quan ja duem mitja horeta arribem a un replanell on trobem uns cartells
indicadors d'un recorregut del parc natural. Hem de seguir-los per la dreta3 passant per tota l'ombria
de les calçades en un bonic i planer recorregut, fins que arribem a una ampla pista que baixa del
Bartolo a les Santes i que hem de seguir a l'esquerra travessant el pinar de les Santes, que es va
salvar dels grans incendis del 87 i 92.
Després d'un quilòmetre de baixada arribem per fi a la font de les Santes, i uns metres més avant a
l'ermita de les Santes, on hi ha tauletes i paelleros, a més d'un alberg, i on encara podem trobar a
l'ermita els dies festius.
Just des de darrere de l'ermita, ix un camí de ferradura, un poc tapat per la vegetació degut a no ser
1 Si ens fixem vorem la peculiaritat del terreny que passem doncs este xicotet tros fins a deixar la pista deixa vore un
rocam paleozòic dels més vells de la província.
2 A partir d'ací la major part de la nostra ruta segueix l'itinerari de la Marxa al Bartolo que tots els estius organitza el
club Maratoimitja.
3 Si seguirem recte, uns pocs metres més avant trobariem un collet, per on passa una pista, a la dreta i de terra va a les
Santes, però a l'esquerra ens duria a la Pobla en poc més de mitja hora (3 km).

de La Pobla a les Santes pel Bartolo

massa transitat, i que puja per sota d'un pinar de pi blanc amb abundant sotabosc d'argelaga, romer i
coscoll.
El camí va fent revoltes remuntant tota la solana de les Santes, fins arribar a un corral assolat, des de
la vella era mou una pista, ara mig perduda que continua per damunt del camí que duiem fins assolir
un collet on, tot just transpondre'l trobem un bassot al punt on arriba una pista en bon estat.
Seguim la pista a l'esquerra i avall, baixant per una zona de vegetació oberta cap a uns masetets,
entrant uns centenars de metres després en un espés pinar en part de rodeno, que cobreix el barranc i
partida de les Masmudelles, per on ara baixem.
Seguim baixant poc a poc, per un llarg barranc entre muntanyes fins que després d'un collet, enfilem
una baixada més pronunciada i eixim finalement del pinar arribant al pla, on deixem un camí a la
dreta i, travessant bancals d'ametlers arribem a un ample camí de terra, el camí dels poblatins, que
hem de seguir a l'esquerra fins a la via de servei de l'autovia.
A l'arribar a l'autovia ens desviem a la dreta per a passar per sota just on hi ha una gran rotonda, i
només travessar agafem altra vegada la via de servei a l'esquerra remuntant cap al coll de Cabanes.
Un centenar de metres més avant hem d'agafar un senderol que travessa un bancal abandonat, i de
seguida va per un antic camí, entre bancals, alguns encara treballats. Pugem pel camí que es troba
més xafat quan més amunt, fins que deixem els bancals i ens endinsem a un pinaret, just als primers
costers. Arribem en poc tros a sota d'una línia d'alta tensió, i del tallafocs que s'ha obert just davall, i
ací deixem el camí que duiem per agafar un sender a l'esquerra que baixa pel tallafocs, envoltat de
coscolls. El sender baixa recte, molt xafat per motos, cap a les Foies, on arriba als primers bancals
ara erms, i travessa després un clot de treure terra; a partir d'ací continua per un ample camí de
sauló, fins arribar a un camí asfaltat.
Girem ara a l'esquerra, passant pel pla de les foies, deixant vinyes i camps de cereals al fons de la
clotada, envoltada de costers coberts de pinar, i després de passar vora uns masets i prop d'un
barranquet, abandonem l'asfalt per agafar un sender molt xafat per les motos, que gira a l'esquerra
cap al pinar, pujant per un coster cobert d'una pineda de pi rodeno cap a les Serretes.
Arribem a l'ample cim de les Serretes per un camí també cobert de sauló, i seguim uns metres un
camí asfaltat a la dreta, per abandonar-lo al moment per un entrador a l'esquerra que passa per uns
bancals cap a un parany. Sense entrar al parany que deixem a la dreta, seguim recte per un camí
pedregós que comença a baixar cap a un abocador de deixalles. Després de passar-lo retrobem el
camí asfaltat i seguim recte, travessant el riu de la Pobla, sempre amb un fil d'aigua llevat d'èpoques
de pluges.
Ací el camí fa un quatre, girem primer a l'esquerra, i un poc més avant a la dreta per a trobar-nos
amb el desviament de la carretera de Vilafranca. La travessem i continuem per un camí asfaltat,
entre pinars, que voreja el Tossal de la Cova, per la partida de Detràs del Tossal. Anem per l'ombria
del tossal, deixant els camps treballats a la dreta, i el bosc i matoll a l'esquerra, i en poc més d'un
quilòmetre arribem al cap de la Pobla, just on la Via Augusta fa entrada al poble. Uns centenars de
metres seguint la vella carretera i ja ens trobem al bell mig de la Pobla, finalitzant la ruta.
LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
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LA POBLA TORNESA
Enclavada en una petita vall envoltat per les serres del Desert i
Borriol, portal de la plana del Pla de l'Arc.
Part del seu terme municipal està ocupat pel Parc Natural del Desert de
les Palmes. Al nucli urbà hi ha un centre d'informació i interpretació del
parc.
Tot i que no s'ha pogut confirmar, es creu que el seu origen arrenca
d'una venda o posada de la calçada romana que la creuava.
Així, per una dels seus carrers més importants, discorre la via romana,
possiblement la Via Augusta, de la qual es conserven encara diversos miliaris. A més, els seus edificis civils
més significatius eren en altres temps fondes i hostals per a hospedatge de viatgers.
Ja en l'Edat Mitjana, la Pobla pertanyia al castell de Montornés. Quan va ser conquistat per Jaume I, ho va
cedir a un tal Pere Sanz, formant part de les propietats de Ximén Pérez de Sorrenc passant després per les
mans de diversos senyors de l'època; fins que a principis del segle XVI, 1515, va ser adquirit per Nicolau
Casalduch, conegut com el Baró de sa Pobla, títol que ostentaran els seus descendents fins al nostre temps.
Els barons han estat doncs, els responsables de tot el que és aquesta localitat, i encara gran part del terme
pertany a aquesta família.
EL BARTOLO
El nom del cim del Bartolo es deu a Fra Bartolo, que fou el primer frare que va viure a l'ermita del cim. El
cim també s'anomena Alt del Colomer o el Montsoriu, encara que el nom del Pare Bartolo s'ha imposat les
darreres dècades.
El cim del Bartolo és un vèrtex geodèsic de primer ordre i des d'ell en dies clars es veuen les illes
Columbretes, el Montgó i fins i tot Eivissa. El geògraf i astrònom André Mechain es va instal·lar al seu cim
el 1792 per a triangular amb Eivissa i el Montgó i medir així un meridià terrestre per tal d'extreure el
metro , la unitat de mesura inventada pels revolucionaris francesos i usada actualment.
ERMITA DE LES SANTES
La primera constància d'una ermita dedicada a les Santes: Santa Àgueda i Santa Llúcia al paratge conegut
actualment com les Santes data de mitjans segle XIV quan es va establir un ermità que la va posar sota
l'advocació de les esmentades santes.
L'edifici consta d'una sola nau amb volta de creueria amb dos arcs torals, entre els contraforts dels quals es
troba el pòrtic d'entrada amb façana clàssica d'estil toscà. Es tracta d'un edifici de finals del segle XVI
principis del XVII amb estil gòtic tardà, i on només arriba la influència renaixentista a la portada.
Al segle XVII i coincidint amb la donació de la Mare de Déu del Buen Suceso es va ampliar l'ermita amb
una capella barroca, amb cúpula, dedicada a la Mare de Déu, patrona de Cabanes, d'on venen en romeria tots
els anys.
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