
 Senyalització 

Tot i que encara no hi ha senyalització amb la marca d'El Camí, ressegueix parcialment alguns 

senders homologats –els PR-V-295 i 296 i el SL-V-58 a Canet– i altres rutes municipals –a 

Canet, Traiguera, Sant Jordi, Càlig i Cervera– que en tots els casos van indicats amb panells, 

marques o senyals verticals. La Via Augusta és una ruta ciclista i senderista que recorre vies 

asfaltades i va marcada per mollons de pedra o un logotip de roda blava. 

Per etapes:  

Xert – Canet lo Roig. Segueix dues rutes municipals de Xert: en companyia del Camí troncal, 

recorre ruta roja de Xert fins al coll de Xert; de la Barcella al gual del barranc de la Barcella, 

segueix la ruta 4. A les immediacions de Canet, enllaça amb el PR-V-295 que connecta amb el 

molí de les Deveses i seguidament la ruta dels Boverals pertanyent a Canet. 

Canet lo Roig – la Jana. Seguim el SL-CV-58 fins a l’ermita de Santa Isabel. En creuar la 

carretera i girar a la dreta, trobem el PR-V-296 que continua fins a la punta de la serra de Sant 

Pere on creuem de nou la carretera. Passem el museu de les oliveres del Pou del Mas, indicat 

al cap del camí, i uns pocs metres de la Via Augusta fins baixar a la Jana. 

La Jana – Traiguera. En creuar la carretera i al cap del camí, girem a la dreta i seguim la Via 

Augusta, que abandonem en creuar un barranc i retrobem als afores de Traiguera.  

Traiguera – Sant Jordi. Seguim la ruta 2 de Traiguera i en tornar al camí asfaltat, la ruta 3 fins 

al molló dels Muntells on girem a la dreta per baixar al poble, fent un petit desviament per la 

ruta de les Oliveres als afores de Sant Jordi. 

Sant Jordi – Càlig. Novament per la ruta de les Oliveres, que deixem en eixir del parc del 

Bovalar. A poc d’eixir al camí de la Mare de Déu, podem seguir les marques blaves d’una ruta 

fins a Càlig.  

Càlig – Cervera. De nou per la ruta marcada amb punts blaus fins al Canyo, on la ruta gira a la 

dreta i nosaltres seguim avant, creuant el barranc de l’Alba. Creuem la carretera per on discorre 

la ruta del Camí Vell, pintada amb marques grogues, que tanmateix deixem de seguida per 

l’esquerra. A la rambla de Cervera, seguim al molí d’Oli per la ruta del Molí i la Rambla i al 

poble per la ruta municipal 2.  

Cervera – Sant Mateu. Acabem la ruta per la ruta municipal 4 fins creuar la rambla, on 

seguim recte fins a l’ermita dels Àngels, on enllacem amb el PR-V-202, i des d’on arribem a 

Sant Mateu pel camí tradicional compartit amb el Camí troncal. 
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