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CATÍ-ARES: CAMÍ DE PELEGRINS 

Almenys des del segle XIV, els veïns de Catí fan un pelegrinatge a Sant Pere de Castellfort per 
demanar aigua i protecció contra la pesta i les malalties; la tornada des de sant Pere la fan per 
Ares del Maestrat i els seus paisatges: assagadors, rouredes, casetes de pedra, camins 
empedrats... i bones vistes sobre el tossal de la Nevera, la vall de Catí i la imponent mola on 
hi havia l’antic castell d’Ares. 

Doncs bé, aquest antic camí, però recorregut a l’inrevés, ha estat rehabilitat com a recorregut 
d’El Camí dels PPCC per la comarca del Maestrat i és per on caminarem en aquesta excursió. 

 

Dia 21 de maig de 2016, dissabte 

Eixida de Catí, de la porta de l’església, a les 9 del matí. 

 

 

Distància: 18 km 

Desnivell: +620 m 

Travessem aquest poble del Maestrat, de gran importància a l’edat mitjana en el comerç de 
la llana (i ara en la indústria del moble i en l’elaboració del formatge de Catí), per agafar un 
assagador que travessa part de la vall de Catí fins que s’enfila cap al prat Verd, on el camí 
tradicional dels pelegrins puja els contraforts del tossal de la Nevera (1.290 m) mitjançant 
llaços, a trossos empedrats, enmig de vigoroses carrasques.  

http://www.elcami.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%AD
http://1.bp.blogspot.com/-1JW9uWitA7Q/UtnEowEjX8I/AAAAAAAAEGA/cwvIxq7l4wc/s1600/Cat%C3%AD.+Llotja.jpg
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A mesura que anem guanyant alçada, les vistes sobre la vall de Catí es van ampliant; es passa 
per la vora d’una nevera que, antigament, convertia la neu en gel i permetia un comerç que 
es va perdre amb l’arribada de l’electricitat. 

Després, travessem el coll que ens vessa a la xarxa d’assagadors, delimitats per espectaculars 
parets de pedra seca, de la zona del mas de la Belluga i de la Givalcolla, la roureda de la qual 
queda, ara, tancada per agressius filferros, per a ús particular. 

Una lleugera pujada i ens endinsem en un altre assagador més estret, el del mas d’Estaca, 
envoltat de roures i carrasques. Però l’objectiu és arribar al roure de les Berrugues, arbre 
monumental situat dins del barranc dels Prats; a partir d’aquest punt agafem un sender cap 
al mas de la Castellona però, abans d’arribar-hi, girem a la dreta per connectar amb 
l’assagador de la Masada on, possiblement, veurem pasturar bous braus. 

 

 

 
A Catí tots són peraires. 
A Traiguera, canterers. 
A la Serratella, lladres 
i a Albocàsser, malfeiners. 
 
(Poesia popular —que no es 
diu ni a la Serratella ni a 
Albocàsser) 
 
 
 
 
ROURE DE LES BERRUGUES 
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En el tram final agafem el GR7 que ens durà a Ares; abans d’arribar-hi visitarem la Nevera del 
Regatxol. 

En arribar a Ares visitarem el museu de la Cova, situada sota la mola pètria del castell. 
Ambdues visites són guiades (5 euros). 

 

Transport 

Com que és una excursió lineal cal preveure la disposició de cotxes o autobús per retornar 

a Catí. El cost serà repartit entre els participants. Us demanem que, quan feu la inscripció, 

digueu si disposeu de cotxe. 

Menjar 

Cal portar menjar per a tot el dia (esmorzar i dinar) i aigua suficient (més d’un litre). 

Dormir 

Les persones que vulguen continuar a l’endemà l’excursió d’Ares a Vilafranca, poden reservar 
per dormir a Ares: 

Hotel d’Ares: 964443007 

Cases rurals (convé preguntar si es troben dins del poble o allunyades):  

Antiga Escola de la Vall: 964443074 

Casa del Castell: 639579271 

Casa del Coll d’Ares: 639551172 

Casa Eliseo: 686872763 

Casa Jamín: 660950792 
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IMPORTANT 

Per poder participar en l’excursió és imprescindible estar federat o haver pagat una 
assegurança, d’acord amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i 
l’Activitat Física. 

L’organització no es fa responsable de qualsevol perjudici que poguera patir ningú. 

 

Inscripció 

Fins al dia 15 de maig. 

Per telèfon: 616082224 

Per correu electrònic: joandreub@gmail.com 

Cal indicar:  

Nom i cognoms: 

Adreça postal: 

Adreça electrònica: 

Telèfon: 

Disponibilitat de vehicle: 

Allotjament a Ares: 

 

Contacte 

Ramon Martí: rmarti@elcami.org; 964250168 – 664295756; www.elcami.cat 

Joan Andreu: joandreub@gmail.com; 616082224 
 

 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
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