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DE LA POBLA A BENICÀSSIM PEL BARTOLO:

El convent del Desert de les Palmes.

Recorregut que travessa el parc natural del Desert de les Palmes d'oest a est, pujant al cim més alt:
el Bartolo on, si el dia és clar, hi ha una magnífica vista de tota la Plana i més enllà.
Després de passar vora les Agulles baixarem per l'ermita de Santa Àgueda i el mas de Vilarroig fins
a la mar, on acabarem la marxa.
Altura máxima: 715.00 mts  Altura mínima: 3.11 mts  Desnivel acumulado: 903.27 mts
18.26 km
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HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 7
vesprada
DISTÀNCIA: 18 km
DESNIVELL: 900 metres
TEMPS REAL: 6 hores
TEMPS TOTAL: 8 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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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 avançanjt 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 la primera
revolta on agafem una pista a la dreta per
abandonar-la als pocs metres i seguir recte per un
sender que baixa entre el matollar i els pinets que
han ressistit als incendis del 1987 i del 1992.
Arribem a la caseta forestal que hi ha al cim de la
vora i des d'ací comencem a baixar per una ampla
pista que va fent revoltes cap a les Agulles de
Santa Àgueda que ja veiem de fons.
Deixem la pista per agafar una drecera a la dreta per una vella pista que baixa més directe, tornant a
eixir a la pista principal fins a un camí més ample que passa pel pla de les Moletes, trobem ací pals
indicadors que hem de seguir en direcció a la Font de Sant Josep per un sender que travessa el pla
entre pins jòvens, fins a trobar un altre encreuament des d'on hem de seguir l'indicador de la Font
Tallà, travessant un camí asfaltat fins arribar al pla de Miravet, just a sota de les Agulles.
Des d'ací agafem el camí de la font Tallà a l'esquerra per a deixar-lo quan fa una revolta de baixada i
agafem un entrador que segueix recte. Anem per sota les Agulles envoltats per una espessa
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.
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vegetació de pins jòvens, brucs, alborcers i on trobem alguns exemplars de sureres en un dels pocs
racons del Desert on encara es conserven.
El camí acaba en una caseta i continua la senda per dalt la caseta sota l'ombra d'una surera, primer
més plana però acabant en una forta pujada fins arribar a l'alt on una fita de pedres a manera
d'agulla ens marca la continuitat del sender.
Transponem el coll i seguim un sender que baixa, deixant a la dreta un senderol que recorre les
agulles per les crestes, i més endavant en tornem a deixar un altre a la dreta que baixa cap al pla de
Salandó per la solana de les Agulles. El sender gira cap al nord seguint una ampla lloma que es
dirigeix cap a Miravet, i que més endavant abandonem per a girar directes cap a la mar, baixant pel
barranc de Santa Àgueda.
Comencem a baixar per un sender que deixa enrere el rodeno per on havíem caminat fins ara i
entrem en una zona calar on apareixen pins blancs, coscoll, romer i argelaga, vegetació que ens
acompanyarà fins arribar al pla. Poc a poc abandonem el barranc que s'enfonsa a la nostra esquerra i
passem per dalt de l'ermita de Santa Àgueda, enclotada al fons del barranc.
El sender acaba en un camí de terra que baixa entre bancals d'ametlers i tarongers i es troba asfaltat
un poc més avall. Seguim baixant fins arribar a l'autopista on agafem el camí de servei a l'esquerra,
fins a trobar altra vegada el barranc per on travessem l'autopista per baix.
Seguim per dins o a la vora del barranc, entre tarongers, i passem per sota la nacional i de la nova
via de tren fins a eixir a un camí asfaltat, per l'esquerra, al Mas de Vilarroig.
Des de davant del mas agafem un camí de terra que discorre per vells horts abandonats, i que ens
duu a l'entrada d'un camping, i després d'un tros asfaltat, per baix de la vella via de tren,
reconvertida en via verda, al Racó de l'Olla de Benicàssim, just on es troba el vell hotel Voramar,
donant per finalitzada l'excursió banyant-nos els peus a la mar.
LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
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.
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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.
DESERT DE LES PALMES
El Desert de les Palmes, declarat paratge natural protegit de la Comunitat Valenciana el 16 d octubre de 1989 .
Enclavat en la província de Castelló forma part de cinc termes municipals: Cabanes, Benicàssim, la Pobla
Tornesa, Borriol i Castelló de la Plana. La superfície protegida ocupa un total de 3200 ha i la seua cota màxima
correspon al pic del Bartolo (729 m), des d on s observa, en dies clars, la Reserva Natural Marina de les Illes
Columbretes. Aquesta serra litoral ens ofereix gran riquesa natural, històrica i social. Són molts els tresors que
amaga entre els seus barrancs, i que van ser determinants a l hora de declarar-lo paratge natural.
El nom de desert no té un origen geogràfic, ja que desert és el terme amb què els carmelites descalços designen
aquells llocs solitaris i allunyats de la població, on es retiren per a dedicar-se a la contemplació i l oració. Ja que
en la zona abundaven, i encara hui abunden, els margallons (Chamaerops humilis), el parc va passar a
denominar-se Desert de les Palmes.
BENICÀSSIM
Anteriorment a la reconquista, el Castell de Montornés va constituir un dels més importants feus àrabs en aquests
territoris. Manquem també de notícies sobre la seua destrucció i les causes que la van motivar. No obstant, es
coneix que el Castell va ser habitat fins a finals del segle XV. Com es dedueix pel seu nom, pertanyeria als
"benicàssim" que ocupaven el castell de Montornés abans de la conquista cristiana, primer pel Cid i finalment pel
rei Jaume I de Aragó. Es desconeix exactament quan, però en documents posteriors apareix mesclada la Baronia
de Montornés amb "el lloc de Benicàssim"
La decisió d'En Francisco Pérez Bayer en 1769 de fundar una Església en aquest lloc, va constituir l'impuls
definitiu a la configuració de Benicàssim com a poble. A Pérez Bayer se li qualifica sovint com a fundador de
Benicàssim i realment, no havia nascut encara que Benicàssim va ser fundat per Na Violant de Casalduch. No
obstant, Pérez Bayer va tindre el mèrit d'aglutinar al voltant de l'església que va fundar, a tots els veïns de
Benicàssim, fins llavors disseminats en xicotets nuclis de població, i en masies.
El progrés va ser lent en principi, però espectacular a partir de 1850. Benicàssim ha sigut una de les poblacions
pioneres a Espanya com a centre turístic. Així tenim com en 1887 es construeix la primera vila d'estiu. El gran
auge que va prendre Benicàssim a principis de segle, li va valdre posteriorment el qualificatiu del Biarritz de
Llevant. Des de la primera construcció fins hui, Benicàssim ha patit una profunda transformació basada
exclusivament en el turisme. Actualment Benicàssim ofereix una capacitat receptora de 100.000 turistes.
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