
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 21 de maig de 2016 

 CATÍ – ARES DEL MAESTRAT  ALT MAESTRAT 

  

   
Pàgina tram elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports  
Fitxa d’etapes enllaç 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

Eixida 
Ajuntament de Catí (al nucli vell) (Googlemaps) 08 h. Podeu aparcar fàcilment a 
200 m a la plaça del Sol (Googlemaps). Farem un recompte d’inscrits. Enviarem 
cotxes al punt d’arribada per facilitar la tornada. El cost serà repartit entre tots.  

Respecteu els caminants que vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

Arribada Plaça Major d’Ares (final de la carretera d’accés) (Googlemaps) 16 h – 18 h 

Dificultat Alta. Atenció, hi pot haver bous braus en llibertat en un tram.  

Distància 18 km. +620 m desnivell.  

Descripció 

Des del segle XIV, els veïns de Catí fan pelegrinatge a Sant Pere de Castellfort i tornen 

per Ares del Maestrat. Aquest camí és ara etapa d’El Camí i és per on caminarem avui. 

Eixim per un assagador que travessa part de la vall i s’enfila al prat Verd i el tossal de la 

Nevera (1.290 m) per llaços, a trossos empedrats, enmig de vigoroses carrasques 

A mesura que anem guanyant alçada, les vistes sobre la vall s’amplien i passem una 

nevera. Travessem el coll i seguim per assagadors delimitats per espectaculars parets 

de pedra seca, fins a la roureda de la Givalcolla. Una lleugera pujada i un altre 

assagador envoltat de roures i carrasques fins arribar al roure de les Berrugues (punt 

km 13) on dinarem. Ací agafem un sender al mas de la Castellona però, abans d’arribar-

hi, girem a la dreta per l’assagador de la Masada on, possiblement, veurem bous braus. 

Ara agafem el GR7 fins a Ares, amb una visita a la nevera del Regatxol pel camí. En 

arribar a Ares visitarem el museu de la Cova, situada sota la mola pètria del castell. 

Dinar Cal portar menjar per a tot el dia (esmorzar i dinar) i prou aigua (més d’1L). 

Visites 
Parets de pedra seca, roure de les Berrugues, visita guiada a la nevera del 
Regatxol i el museu de la Cova a Ares (5€).  

Allotjaments 
Hotel d’Ares: 964443007  · Refugi d’Ares. Pregunteu a Ramon Martí 647870222 
Cases rurals (pregunteu si són dins del poble): Antiga Escola 964443074 · Casa del Castell 
639579271 · Casa del Coll 639551172 · Casa Eliseo 686872763 · Casa Jamín 660950792 

Guia Joan Andreu                                 616082224 joandreub@gmail.com  
Coordinador del Camí Ramon Martí         647870222     rmarti@elcami.org 

Us cal portar... 

Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, 
barret, bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts.  
Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar en 
l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el muntanyisme (Llei 2/2011 de l’Esport 
de la Gen. Valenciana). Qui no en té pot comprar-ne del Camí (2€/dia) o renunciar al dret d’assegurança. 

Què és el Camí? 

El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista que uneix tots els pobles i visita tots 
els llocs bonics d’aquest país. És de baixa dificultat i l’estem construint entre 
tots: tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar o participar en una 
excursió del grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants). 

 

 

http://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
http://www.elcami.cat/system/files_force/tram/documents_interes/mapes_detallats_del_tram_de_lalt_maestrat_i_els_ports.zip?download=1
http://docs.google.com/forms/d/1sOpubHYUV25da1F0GA2FzhQhuVFjUM32hke4uQV9lU0/viewform
http://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Cati+Centralita/@40.4714027,0.0227948,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xc215c807c91704ec?hl=ca
http://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Sol,+11,+12513+Cat%C3%AD,+Castell%C3%B3/@40.4704714,0.0210706,17z/data=!3m1!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0x0:0x0!2zNDDCsDI4JzE0LjYiTiAwwrAwMScyMS41IkU!3b1!3m1!1s0x12a0778a20bed283:0x7baa5860ebbe79b7?hl=ca
http://www.google.es/maps/place/Plaza+Mayor,+2,+12165+Ares+del+Maestre,+Castell%C3%B3n/@40.4564566,-0.1324845,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5f8feb5e2893cb:0x549193b98f5d3de1?hl=ca
mailto:joandreub@gmail.com
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
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 Nova caminada del grup de CAMInants Diumenge 22 de maig de 2016 

 ARES DEL MAESTRAT - VILAFRANCA  ALT MAESTRAT 

  

  
Pàgina tram elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports  
Fitxa d’etapes enllaç 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

Eixida 
Plaça Major d’Ares (hotel i final de la carretera) (Googlemaps) 08 h. Farem un 
recompte d’inscrits. Enviarem cotxes al punt d’arribada per facilitar la tornada. 

Respecteu els caminants que vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

Arribada Plaça d’En Blasc, Vilafranca (revolt travessia CV-15) (Googlemaps) 14 h – 16 h 

Dificultat Mitjana.  

Distància 14 km. +620 m desnivell.  

Descripció 

Ens dirigim al coll d'Ares (1137 m), on agarrem el sender que baixa al pla de la Canà fins 

creuar la CV-12 a Morella (1005 m), el punt més baix de l’etapa. Remuntem el pla i 

creuem la CV-124 a Castellfort. Als 3 km, pugem al mas de Cabestany (1214 m). Fem un 

descens continuat per un assagador ample. Seguim un camí sinuós pel barranc del Mas 

del Carro. Passem la CV-167 a Benassal i prenem l'assagador ample a Vilafranca. 

Arribem als edificis modernistes de la plaça d’En Blasc. A la vesprada visitarem el nucli 

antic: el museu de la pedra en sec, l'església i l’esplèndid retaule gòtic de l'ajuntament. 

Dinar (opcional) Cal portar esmorzar i prou aigua (més d’1L). Dinarem a Vilafranca. 

Visites Modernisme, museu de la pedra seca (3€), església i ajuntament de Vilafranca. 

Allotjaments 
Hotel d’Ares: 964443007  · Refugi d’Ares. Pregunteu a Ramon Martí 647870222 
Cases rurals (pregunteu si són dins del poble): Antiga Escola 964443074 · Casa del Castell 
639579271 · Casa del Coll 639551172 · Casa Eliseo 686872763 · Casa Jamín 660950792 

Guia Josep 627744637 josepzapatermestre@hotmail.com 

Coordinador del Camí Ramon Martí         647870222     rmarti@elcami.org 

Us cal portar... 

Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, 
barret, bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts.  
Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar en 
l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el muntanyisme (Llei 2/2011 de l’Esport 
de la Gen. Valenciana). Qui no en té pot comprar-ne del Camí (2€/dia) o renunciar al dret d’assegurança. 

Què és el Camí? 

El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista que uneix tots els pobles i visita tots 
els llocs bonics d’aquest país. És de baixa dificultat i l’estem construint entre 
tots: tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar o participar en una 
excursió del grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants). 

 

Calendari de properes caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 

Data Comarca Etapa Km Dificultat Transport Coordinador(s) 

29 
MAIG 

Vall 
d’Albaida 

Caminada de senyalització 
Quatretonda – Llutxent  

6 km Baixa Cotxe 
Raül 
raulmanko@hotmail.com 

12 JUNY Plana Alta Castelló de la Plana - Borriol  11 km Baixa Cotxe Vetlladors de Borriol 

25 SET Plana Alta Borriol – Sant Joan de Moró  11 km Baixa Cotxe Vetlladors de Borriol 
 

  

http://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
http://www.elcami.cat/system/files_force/tram/documents_interes/mapes_detallats_del_tram_de_lalt_maestrat_i_els_ports.zip?download=1
http://docs.google.com/forms/d/1sOpubHYUV25da1F0GA2FzhQhuVFjUM32hke4uQV9lU0/viewform
http://www.google.es/maps/place/Plaza+Mayor,+2,+12165+Ares+del+Maestre,+Castell%C3%B3n/@40.4564566,-0.1324845,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5f8feb5e2893cb:0x549193b98f5d3de1?hl=ca
http://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Don+Blasco,+12150+Vilafranca,+Castell%C3%B3/@40.4268885,-0.2586548,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5f96fea144ee87:0x242d74b2aa25dbe1?hl=ca
mailto:josepzapatermestre@hotmail.com
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera
http://www.elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera
mailto:raulmanko@hotmail.com
http://www.elcami.cat/tram/penyagolosa-plana-alcalaten-alt-maestrat
http://www.elcami.cat/tram/penyagolosa-plana-alcalaten-alt-maestrat
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