
El recorregut de l'excursió utilitza dos de les senderes de petit 

recorregut PR-CV-75 i una altra del Parc Natural de la Tinença de 

Benifassà, al voltant del poble de Fredes. 

 

Itinerari: Fredes-Mas de Pixón-Portell de l’Infern-Barranc del Salt

-Salt de Robert-Fredes.  

 

DISTÀNCIA 8 km 

DESNIVELL 550 m 

TEMPS EFECTIU DE MARXA 3:30 h 

 

Eixida en autobús (preu 15 euros) a les 

7:30 Nules (mercat) 

7:45 Alqueries (Ticasa) 

7:50 Vila-real (Renfe) 

8:00h Castello (Auditori) 

8:15h Benicassim (BP) 

Data límit d’inscripció el dimecres 27 de setembre. 

L’activitat estarà precedida d’una conferencia a càrrec de Ra-

fael López-Monné, el divendres 29 de setembre a les 19:30 

hores, a l’edifici de la Unión de Mutuas de la avinguda de la 

Mare de Déu del Lledó 69 de Castelló, amb el títol “Els vells 

camins tradicionals davant “la modernitat”: reptes i oportuni-

tats”.  

 

Per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a qualsevol de les asso-

ciacions següents:  

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ  

Tel.: 964 234 490  

info@cecs.es  

www.cecs.es  

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM  

Tel.: 628 117 060  

c.excursionista.benicassim@gmail.com  

www.centreexcursionistabenicassim.org  

 

SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA D’ESPADÀ (SASE)  

Tel.: 634 540 956  

secrsase@serra-espada.org  

www.serra-espada.org  

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE VILA-REAL  

Tel.: 636 243 910  

www.cevila-real.com  

 

CENTRE EXCURSIONISTA LES ALQUERIES  

Tel.: 685 385 876  

cea@cealqueries.es  

www.cealqueries.es  

 

C.E. AULA DE NATURA VINARÒS  

auladenatura@hotmail.com  

http://www.auladenatura.com  
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CONFERÈNCIA 

Els vells camins tradicionals davant “la modernitat”: 

reptes i oportunitats 

 

  La importància per a la nostra societat del fenomen de caminar 

per plaer, de l'excursionisme —organitzat o no—, és ara més 

gran que mai. El fet de caminar com a lleure ha esdevingut un 

instrument revolucionari: contradiu tendències, és un elogi de la 

calma, és gratuït i proporciona una gran quantitat de beneficis 

relacionats amb la salut, les relacions, la introspecció personal, 

la valoració de l'entorn, etc. 

 

  En aquest context, els camins tradicionals s'han convertit, en 

primer lloc, en una infraestructura indispensable i absolutament 

rellevant. En segon lloc, constitueixen un patrimoni històric i 

cultural de primer ordre, especialment en el marc de la interpre-

tació dels territoris rurals i de muntanya i de l'enfortiment 

d'identitats col·lectives. I en tercer lloc, aquests vells camins 

constitueixen un recurs capaç d'activar economies en territoris 

enfrontats a enormes reptes. 

 

  La sensibilitat respecte al seu valor però, tot i créixer, no és 

encara prou estesa. Què ens està passant? Perquè anem tan a 

poc a poc? La xerrada és una invitació a la reflexió col·lectiva i 

un intent d'identificar les claus d'aquests processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael López-Monné 

EL DESPOBLAMENT DE LES 

COMARQUES INTERIORS  

 
  La falta d'oportunitats laborals i de serveis, ha motivat que 

l'interior de la província de Castelló perda població d'una mane-

ra creixent. Els pobles de les nostres muntanyes tenen cada ve-

gada menys habitants, i el món rural que habita als masos, està 

en franca regressió.  

  El problema és molt greu, ja que més de la meitat dels pobles 

del País Valencià en risc de despoblació són castellonencs.  

  Les diferents administracions, tant local, com provincial i au-

tonòmica, tracten de revertir aquesta situació amb mesures 

fiscals, econòmiques i projectes d'inversió que necessiten dels 

fons de la Comunitat Econòmica Europea, que ajuden sobretot a 

les explotacions agràries.  

  Tot açò afecta molt especialment a la nostra pràctica excursio-

nista, ja que els antics camins que uneixen les masies entre elles 

i amb els pobles, així com l'accés a les fonts, molins, coves, etc, 

van desapareixent envaïts per la malesa per la falta de trànsit.  

 

EXCURSIÓ 
 

  Eixirem des de Fredes pel PR-CV-75.1, que és l'antic camí real a 

La Sénia. Abans d'arribar a la Font del Teix, deixarem a l'esque-

rra el camí de retorn. Continuarem cap al Maset de Pixón, en un 

emplaçament amb vistes espectaculars del Barranc del Salt, i 

arribarem al Portell de l'Infern, atrevit pas entre les escarpades 

cingleres.  

  Ací deixarem el PR i prendrem una sendera que descendeix al 

Barranc del Salt, on enllaçarem amb el PR-CV-75.2 que ascen-

deix al costat del barranc en un traçat elegant i sinuós. Passarem 

al costat del Salt de Robert, bonica cascada, especialment atrac-

tiva després d'abundants pluges, i ja quasi a dalt del tot junt a la 

Canaleta de Mauro. Al cap de poc arribarem a les proximitats de 

la Font del Teix, tancant el circuit ja molt prop de Fredes.  

 


