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club de
Muntanya
l’eliana

Descobrim
el paIs

Cap de setmana a la
Tinença de Benifassà
POBLA DE BENIFASSÀ (Baix
Maestrat)
……………………………
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
1-4 d’abril de 2016
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
16,30 h. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **/***
Sendes i pistes
RUTES
1. Passeig al voltant de la Pobla
2. El Negrell
3. Masos de la Tinença
TERRENY I VEGETACIÓ
cingles i moles calcaries, carrasques i
pinedes
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Gráfica 7
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COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
521 Beseit - 546 Ulldecona - 545
Morella.
BIBLIOGRAFIA: Parc natural de la
Tinença de Benifassà - Els Ports.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
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Duració.
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Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

1.700 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

3

Desnivell de baixada.

1.700 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

46 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

17,7

LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
El Parc Natural de la Tinença de Benifassà és el
parc més septentrional del País Valencià, situat
als peus del massís dels Ports de Beseit, i cobrint la major part de la comarca històrica
homònima, part de l'actual comarca del Baix
Maestrat. La Tinença de Benifassà va ser declarada parc natural pel Govern valencià el 19 de
maig de 2006.
El parc inclou gran part dels termes municipals
de Rossell, Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà i Vallibona, aquest darrer situat a la comarca del Ports. Gran part del parc fa frontera,
doncs, amb Catalunya, i concretament, amb el
municipi montsianenc de la Sénia.
En termes geogràfics, el parc se situa al voltant
de l'alta vall del riu Sénia i l'embassament
d'Ulldecona. Aquesta alta vall té la particuaritat
de ser l'única part del territori valencià amb un
clima atlàntic, prova del qual són les pinedes
abundants i altres espècies tant de flora com de
fauna de típus atlàntic, sobretot a les Muntanyes
de Benifassà.
Destaca dos elements de patrimoni al parc. El
primer són les pintures rupestres situades en
una llenca de roca vora el mur del pantà. El segon és el Reial Convent de Santa Maria de Benifassà, un dels primers a fundar-se al País Valencià.

LA POBLA DE BENIFASSÀ
La Pobla de Benifassà compta amb un gran terme, molt esquerp i muntanyós, dominat per les
Muntanyes de Benifassà, una serra amb gran
valor botànic i faunístic (cabres salvatges, voltors, falcons,rossinyols, etc.) regat pels rius de
La Canal, de l'Empedrada i el de la Sénia, molt
maltractat, segons denuncien els ecologistes de
la comarca, per obres realitzades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, especialment a
la zona de la Font de la Peinare on han obert
camins per facilitar l'accés als pescadors esportius que hi acudeixen a la pesca de la truita. Els
paratges més cridaners són, a banda dels boscs
depi, alzina, carrasca, faig, etc... els barrancs de
la Tenalla, l'Avellana, el Salt, La Fou, La Pica i
Bel; el pantà d'Ulldecona; les fonts de Lluny, de
la Caritat, de Boixar, de la Roca i de Coratxà; el
Tossal dels Tres Reis, a Fredes (1.356 ); el Racó
dels Presseguers; el Portell de l'Infern, i la cova
de l'Àngel.
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

