Sortida d’estiu a la Tinença de Benifassà, Baix Maestrat,
País Valencià
14 i 15 de juny del 2019
Més avall del riu de la Sénia, ja en territori valencià, a la comarca del Baix
Maestrat, es troba la Tinença de Benifassà, un paratge declarat parc natural on
el turisme de massa encara no hi ha deixat petjada.
La Tinença de Benifassà és una zona muntanyosa, continuïtat natural del massís
dels Ports d’una banda i del sistema Ibèric de l’altra. Aquesta concurrència ha
donat lloc a un conjunt de serres abruptes, que s'alcen entre els 400 m de les
cotes més baixes i els cims que sobrepassen sovint els 1.300 m d'altitud.
El substrat geològic ha contribuït al modelatge del relleu, amb calcàries i
dolomies disposades en capes, les primeres amb evidents processos erosius,
mentre que les segones s'han mantingut més inalterades. És una terra aspra,
accidentada i difícil, sovint ventada pel Mestral.
En acabar la guerra de 1936-1939, la Tinença esdevingué un dels principals
sectors de resistència al franquisme. En aquest context, destaca la figura mítica
de Teresa Pla Meseguer, coneguda també com a Florencio, La Pastora, Teresot,
el terror del Caro o Durruti, i que ha estat protagonista literària.
La sortida té com a objectiu primer, la travessa a peu entre la Pobla de Benifassà
i Bel. El recorregut permet contemplar una part del paisatge del Maestrat i
evocar-ne els usos humans i la història.
Paral·lelament, i si hi ha demanda, es podrà fer el recorregut en autocar entre
aquests dos punts, aprofitant per fer algunes visites d’interès que es concretaran
directament amb les persones inscrites en aquesta modalitat.

Divendres 14 de juny:
Lloc de trobada: Avinguda Diagonal xamfrà amb el carrer de John Maynard
Keynes, a les 16 hores.
Sortida cap a la Pobla de Benifassà: 237 km, aproximadament 3h 30’ (non stop,
excepte si cal recollir alguna persona inscrita a l’estació de tren de l’Aldea).
Sopar, dormir i esmorzar a l’Alberg “La Font Lluny” de la Pobla de Benifassà
(www.lafontlluny.com). Habitacions de dos o quatre llits individuals amb bany.

Dissabte 15 de juny:
Grup A: Sortida a peu a les 9 h direcció a Bel





Ascensió acumulada: 513 m
Distància: 7,5 km
Temps: aproximadament 3 hores
Dificultat tècnica: Moderada



Equip recomanat: Calçat i roba de muntanya, protecció solar física i
química, pals, aigua, etc.

Grup B: Sortida en autocar a les 9 h.
Visita del Ballestar, la Sènia, el Mas de Barberans, Rossell i Bel (a concretar).

Grups A i B: 13 h sortida en autocar de Bel a Rossell.
Dinar al restaurant “Avenida”, a Rossell.
Rossell (Baix Maestrat), poble d’uns 1.300 habitants situat al peu del Parc de la
Tinença de Benifassà, té agregat el poble de Bel (1972), i el municipi limita amb
el de la Pobla de Benifassà.
Retorn a Barcelona.
Visita d’un antic aeròdrom prop de la Sènia, utilitzat durant la guerra 1936-39.
Arribada a les 20 h aproximadament.
Data màxima d’inscripció: 3 de juny
Preu de la sortida tot inclòs excepte cafès: 70€ (socis i 1 acompanyant); 80€
(no socis).
S’abonarà en efectiu a l’inici de la sortida.
Nombre de places limitades a 30.
Habitacions compartides.
Indiqueu si fareu l’excursió de la Pobla de Benifassà a Bel a peu o en autocar.
Indiqueu si teniu preferències o limitacions quant al menjar.

