de Cabanes a la Pobla per la senda dels romans

DE CABANES A LA POBLA PER LA SENDA DELS
ROMANS

L'Arc romà de Cabanes.

Farem una curta i plana excursió de 10 km travessant el pla de l'arc i passant per l'Arc romà que li
dona nom. Tot seguit agafarem un camí que encara segueix l'antic traçat de la Via Augusta fins a la
Pobla Tornesa.
Altura máxima: 297.18 mts  Altura mínima: 250.55 mts  Desnivel acumulado: 161.54 mts
9.69 km

300 Distancia:

HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 4
vesprada
DISTÀNCIA: 10 km
DESNIVELL: 150 metres
TEMPS REAL: 3 hores
TEMPS TOTAL: 5 hores
GUIES: Centre excursionista
Vila-real
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Malgrat el que puga semblar al perfil, el recorregut és molt pla.
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Eixim des de Cabanes per la Carretera de l'Arc, tota vorejada de pins pujant el nou pont que passa
per dalt l'autovia que trenca la monotonia de la llarga recta de quasi tres quilòmetres que ens duu al
bell centre del pla de l'Arc.
Tot travessant el pla podem anar distingint la varietat de conreus que s'hi fan: ametlers i oliveres
amb algun camp de cereal a les zones de secà, majoritàries, i ací i allà algunes figueres sempre a la
vora de velles sènies, amb un tros de terra al voltant amb hortalíssia (bajoques, tomaques,
carabasses), aprofitant l'aigua que abans treien els matxos i rucs i ara els motors.
Arribem per fi a l'Arc, situat en una rotonda enmig d'un encreuament de camins. Ací es creuaven
antigament el camí de la Fusta que des de l'interior davalla a Orpesa i el camí Real de València a
Barcelona, que segueix el traçat de la Via Augusta romana.
Hui en dia a l'Arc encara passa el Pas de la Fusta, camí ramader que des del Prat de Cabanes puja
cap a les terres altes de l'Aragó, i que seguien els ramats cap a la mar per aprofitar les herbes
d'hivern al novembre, i cap a la muntanya per aprofitar les herbes d'estiu al maig. Ací també passa
un camí més modern, traçat seguint els antics: el camí de Sant Jaume de Castelló que des de Sant
Jaume de Fadrell va a buscar l'Ebre per a seguir el camí de l'Ebre a Sant Jaume de Compostel·la. Ací
mateix s'ha marcat la vella via Augusta amb senyals
blaves per tal de poder-la seguir des de Sant Rafel del Riu
fins a Sant Vicent de la Roqueta a València.
Des d'ací el nostre camí gira a migjorn i enfilem una
llarga recta que continua travessant els conreus, masos i
masets, i alguna granja, travessant la nova carretera de
Cabanes a Vall d'Alba i poc després deixa d'estar asfaltat i
passa a ser de terra, com ho ha sigut al llarg dels segles.
Recte com un fil el camí davalla cap a un fondal per on
passa una rasa excavada per a desaiguar l'aigua que s'hi
puga acumular, i tot seguit enceta una pujada encimentada deixant a banda i banda bancals
d'ametlers i oliveres. Un poc més avant passem vora una fita de terme que marca la ratlla de la Pobla
i Vilafames, ratlla que segueix pel nostre camí un parell de quilòmetres.
El camí torna a baixar i esdevé més pedregós i els bancals treballats van deixant pas a pinars i
coscollars que van guanyant terreny damunt vell bancals abandonats.
El camí segueix recte seguint les ondulacions del terreny fins que torna a baixar trobant un terreny
més arenós, restes d'antics llacs que ocupaven les planes. Ací apareixen alguns canyars on resta un
poc d'humitat, i alguns rodals de carrasques que creixen grans i fortes, així com alguns pins vers. Al
llarg d'un tros sembla que caminem per la vora de la mar o pel desert, xafant una arena roja i solta.
Eixim per fi a un lloc més obert, dominat per la terra campa on podem vore a la dreta i lluny les
cases de Vilafamés, i més prop, les fàbriques. Anem però poc a poc arrimant-nos a les muntanyes
que tenim davant, on es troba la Pobla.
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Travessem un barranquet i ens enfilem per les
faldes de les muntanyes, cobertes de pinar, fins
arribar a un trencall on, vora un vell bancal
d'oliveres, encara es troba al lloc que el van ficar
els romans, un vell mil·liari esborrat, pedra que
assenyalava les milles fins a el proper poble.
Poc després passem per sota de la nova carretera
que fa la volta a la Pobla i arribem vora la vella
carretera que encara travessa el poble, i que
seguim per un caminal a l'esquerra de la carretera,
que ens duu a les afores de la Pobla, on entrem
seguint el vell camí dels romans i les noves (o no tant) carreteres.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:
CABANES
Població que conta amb un terme municipal de 132 Km², que s'estén fins a la mar en el poblat marítim de Torre la
Sal, encara que el nucli de població principal es trobi a uns 10 Km. del mar. El poble està situat sobre un pujol a
294 m. d'altitud, sent el terreny que li envolta muntanyenc cap al litoral i pla cap a l'interior, zona coneguda com el
Pla de l'Arc: extensa plana de 24 quilòmetres quadrats que pren el nom del famós arc que està en el seu centre. El
seu clima és mediterrani, temperat i saludable, sent els vents dominants la tramontana i el llevant.
la població actual va néixer en 1243 com uns dels pobles del districte foral de Miravet. La seva puixança en tots els
ordres va fer que en 1575 se li annexionessin al seu terme els dels antics castells d'Albalat (La Ribera) i Miravet,
motiu pel qual va adoptar llavors com escut un castell amb tres torres. Avui dia Albalat i Miravet, estan en ruïnes,
però la seva història està molt present entre les gents de la comarca. En Albalat perdura l'antiga església-fortalesa
de Santa María de l'Assumpció, del segle XIV i a Miravet pot contemplar-se la torre de l'homenatge, els seus
recintes i la petita església de Sant Martí i Sant Bertomeu.
Monuments
●

●

Església de Sant Joan. Del segle XVIII. La majestuosa façana barroca va ser beneïda el dia 8 de desembre
de 1791. El seu interior és claustral, de tres naus i ordre corinti, amb espaiós creuer i alta cúpula. Està
dedicat a la degollacin de Sant Joan Baptista i és notable la seva façana barroca amb columnes de marbre
brunyit i una notable escultura de Sant Joan, obra tot això de l'escultor Cristòfol Maurat i Marco
(1755-1817), veí de la població. És un dels temples més grans de la diòcesi i s'ha anat restaurant des de
1957 fins a l'actualitat. Té un robust i bell campanar que no està conclòs.
Ajuntament. Construït en el s.XV, posseïx ventanals gòtics trilobulats i grandioses arquejades en l'interior
i en el porxo.

L'ARC
L'arc, per les seves característiques constructives i pels models en el món romà, es pot situar cronològicament
entre els començaments dels segles II i III. I per la seva localització geogràfica, acostat a la Via Augusta i allunyat
de qualsevol ciutat romana o d algun límit administratiu, el més possible és que es tracte d un arc privat de
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caràcter honorífico-funerari, associat a una vil·la rural situada junt al monument
El monument es troba incomplet, sense el cos superior per damunt de l arc. Sols es conserven els dos pilars i l arc,
mentre l entaulament ha desaparegut.
L arc està bastit de pedra calcària i els carreus estan trabats amb morter i grans còdols a l interior dels pilars.
L'altura des del terra es de 5,82 m i 6,92 d ample. L estructura del pilar es composa de capçal, sòcol i pilar, amb la
base i la imposta motllurades. Sobre la línia d imposta s alça l'arc, amb catorze dovelles disposades radialment en
forma de falca.
L'arc de Cabanes, d'estructura simple amb dovelles radials, imposta contínua i motllures senzilles, s inclou dins
d'un ampli conjunt d'arcs simples que s'estenen per tot el món romà.

VIA AUGUSTA
Aquesta via romana unia la Península Itàlica amb la ibèrica després de travessar els Alps marítims i tot el sud de
França. En arribar als Pirineus, seguia cap al sud per tota la façana mediterrània peninsular fins a Cadis, ara si sota
el nom de via Augusta. Va rebre la denominació definitiva per l'emperador August, arran de les reparacions que es
van portar a terme sota el seu imperi, entre els anys 8 i 2 aC, que la van convertir en una important via de
comunicacions i comerç entre les ciutats i províncies i els ports del Mediterrani.
Fou la calçada més llarga i l'eix principal de la xarxa viària de la Hispània romana, amb una longitud aproximada
de 1.500 km.
Al llarg de la seva història va rebre diferents noms, entre ells els de Via Hercúlia (o Via Heràclia), Camí
d'Anníbal, etc. Quan es feia referència a ella amb el nom de via Heraclea o camí d'Hèrcules,

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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