
Per a fer excursions és
recomanable la consulta
de les guies esmentades
i de cartografia detallada.
L’àrea de la Tinença de
Benifassà està inclosa en
els fulls següents del
mapa escala 
1/50.000: Penya-roja de
Tastavins 30-20 (520);
Beseit 31-20 (521);
Morella 30-21 (545); i
Ulldecona 31-21 (546).

Excursionisme a la
Tinença de
Benifassà
La Tinença de Benifassà i
les comarques pròximes
mereixen ser
recorregudes lentament.
Per a endinsar-s’hi convé
deixar el cotxe; el tranquil
pas de l’excursionista o el
silenciós rodar de la
bicicleta són mitjans més
apropiats.

Les magnífiques
condicions de l’àrea per a
l’excursionisme han sigut
aprofitades pels senders
de gran i curt recorregut.
Aquestes xarxes
internacionals són camins
tradicionals de muntanya
que han sigut senyalitzats
pels grups excursionistes
per tal de
facilitar-ne
l’ús i dels
quals s’editen
guies
descriptives.

A) Senders de gran
recorregut:

El GR-7 creua la comarca
de NE a SO i enllaça
diverses poblacions com
ara Fredes, el Boixar,
Vallibona i Morella. Els
trams entre el Boixar,
Fredes i Pinar Pla són molt
adequats per a excursions
de dificultat i duració
baixes. Estan senyalitzats
amb marques de pintura
blanca i roja. S’han publicat
les topoguies dels sectors
Paüls-Fredes (Federació
d’Entitats Excursionistes
de Catalunya, Barcelona,
1973) i Fredes-Sant Joan
de Penyagolosa (Diputació
de Castelló, Castelló de la
Plana, 1991).

B) Senders de curt
recorregut:

Hi ha diversos d’aquests
senders, senyalitzats
amb marques de pintura
blanca i groga, que
enllacen amb l’eix
constituït pel GR-7.

- PR-V-75: amb les seues
13 variants que uneixen
els nuclis de població de
la Tinença per llocs tan
espectaculars com el
Portell de l’Infern o el
Salt de Robert. El Centre
Excursionista de Castelló
ha publicat una topoguia
d’aquest sender.

- PR-C-16-1: connecta el
barranc de la Tenalla

amb el refugi de la font
Ferrera. Recorregut
apropiat per a
excursionistes amb
una certa
experiència.

- PR-C-82: des de
les Casetes Velles
-al bell mig del
massís dels
Ports de Beseit-
el sender
segueix un llarg
i complicat
itinerari fins a
la Sénia. A
partir d’ací
segueix el
curs del riu
fins a
Ulldecona.

Dades d’interés
Podem arribar a la
Tinença de Benifassà per
la A-7, prenent l’eixida 42
en direcció a Vinaròs 
(N-238) i desviant-nos, als
pocs metres, per la 
CV-11 cap a San Rafael
del Río. Des d’ací ens
podem dirigir a la Sénia
(entrant per la Sénia nord)
i prendre la CV-105 en
direcció a la Pobla de
Benifassà.

A més dels senders
senyalitzats, la Tinença de
Benifassà ofereix una
àmplia diversitat
d’itineraris per a
travessies de més d’un
dia de durada, excursions
o simples passejades. Es
pot consultar la guia de R.
Muñoz Badía Els Ports de
Morella y Benifassar. Port
de Beceite (Castelló de la
Plana, 1989). 

Els aficionats a la bicicleta
tenen, en les poc
transitades
pistes i
carreteres de la
comarca,
múltiples
possibilitats de
recorreguts. Per
als ciclistes de
carretera ben
entrenats, el
circuit la Pobla
de Benifassà-el
Boixar-Morella-
Vallibona-la Sénia
reserva alguns
ports, ben
compensats pels
magnífics
paisatges. Els
qui preferisquen
la bicicleta de
muntanya poden
seguir la pista que, des
de Fredes, s’endinsa pels
ports de Beseit.

Hi ha altres dues vies
d’accés que parteixen de
la N-340 quan passa per
Vinaròs:

- Per la N-232 que
connecta Vinaròs-Morella-
Saragossa, acosteu-vos
fins a Torre Miró i d’allí
per una nova carretera
fins a Castell de Cabres.

- Per la N-238 en direcció
a Ulldecona, poc abans
d’arribar a l’eixida 42 de
la A-7, ens hem de
desviar per la CV-11 cap
a San Rafael del Río. Des
d’ací ens dirigim a la
Sénia (entrant per la
Sénia nord) i prenem la
CV-105 en direcció a la
Pobla de Benifassà.

www.comunitat-valenciana.com

Oficines d’Informació
Turística
Tourist Info Morella:
Plaça de Sant Miquel s/n
12300 Morella • Castelló
Tel.: 96 417 30 32
Fax: 96 417 30 32
E-mail: morella@touristinfo.net

Tourist Info Sant Mateu:
C/ Historiador Betí, 10
12170 Sant Mateu
Tel. 964 416 658
Fax 964 416 129
E-mail: santmateu@touristinfo.net

Tourist Info Peníscola
Passeig Marítim, s/n 
12598 Peníscola • Castelló
Tel.: 96 448 93 92
Fax: 96 448 02 08
E-mail: peniscola@touristinfo.net

Ajuntament de la Pobla de
Benifassà:
Carrer Major, 27
12599 La Pobla de Benifassà
Tel.: 97 772 90 51
Fax: 97 772 90 03

Tourist Info Benicarló
Pl. de la Constitució s/n.
12580 Benicarló • Castelló. 
Tel.: 96 447 31 80
Fax: 96 447 31 80
E-mail: benicarlo@touristinfo.net

Tourist Info Vinaròs
Paseo Colón, s/n
12500 Vinaròs
Tel. 964 453 334
Fax 964 455 625
E-mail: vinaros@touristinfo.net
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ertot arreu la rodegen i la tanquen altes muntanyes 

calcàries cobertes de neu a l’hivern, les quals

s’introdueixen a l’interior de la Tinença i es van alternant

amb profunds barrancs… A les altes muntanyes del nord

creixen fajos i pins; sovint es veuen espessos i grans

boscos de pins… també hi ha alzines en abundància… 

Hi ha un bosc immens de boix prop del poble denominat

per això el Boixar”.

Així descrivia, a

final del segle XVIII,

el botànic i

naturalista

Cavanilles, la

Tinença de Benifassà,

localitzada a la part més

septentrional de la

Comunitat Valenciana.

Dos segles més tard, aquest paisatge s’ofereix als

sentits amb la intensitat dels espais no alterats per

la intervenció humana. Un variat relleu de cims,

tossals i barrancs espectaculars, formen un

massís en què la flora reuneix espècies pròpies

de climes humits, com és el cas del teix, el

faig, el grèvol i la pinassa. 

Al vessant nord

de les serres

s’estén una selvàtica

frondositat fruit de la

convivència del boix amb la falguera i

el ginebre. El gran valor botànic es

completa amb l’abundància de plantes úniques

d’aquests llocs.

La Tinença de Benifassà va

pertànyer en feu a l’abat del

monestir, el qual governava

set pobles: la Pobla de

Benifassà, el Bellestar, Castell

de Cabres, Fredes, el Boixar,

Coratxà i Bel. Per això

mateix també rep la

denominació de Setena de

Benifassà.

Al centre, la Pobla de Benifassà actua com

a capital de la comarca. 

És un bell recinte amb cases de pedra i balcons de fusta,

orientades a la solana, en què els carrers s’enfilen cap al

campanar de l’església de l’Assumpció, del segle XIII.

En aqueixa pujada, al carrer major, l’hotel. Un refugi

càlid i acollidor en què el visitant trobarà el descans i el

confort desitjat i al mateix temps un centre perfecte des

d’on podrà visitar els voltants. 

El meravellós paisatge dóna recer a una fauna pròpia

dels boscos de muntanya: rossinyols, pit-rojos,

mallerengues, en convivència amb

gats salvatges o senglars; a

“P les altes crestes calcàries s’encimbellen indòmites

cabres salvatges i nien àguiles i falcons.

Durant el domini musulmà, la vida de la

comarca es va desenvolupar a l’entorn del

castell àrab de Beni-Hassan. Més tard, Jaume I, en

conquistar aquestes terres, va manar construir al costat

del castell la que va ser primera fundació cistercenca de

la Comunitat Valenciana: el reial monestir de

Santa Maria de Benifassà.

En l’actualitat el monestir és ocupat

per monges cartoixanes de

l’orde de Sant Bru. La seua

església pot ser visitada els dijous, des de

la una del migdia fins a les tres de la vesprada. 

Al nord de Fredes brolla la font que alimenta el riu de

la Sénia. Aquest riu emmarca la Comunitat

Valenciana pel nord i s’atura en

l’embassament d’Ulldecona, en les

aigües del qual,

d’un verd transparent

com els pins que el voregen, es

pot pescar la truita.

Als peus del pantà, a l’abric dels Rossegadors es van

descobrir els vestigis del primer assentament de l’home en

aquest agrest paisatge. La cova, actualment protegida, té

a l’interior pintures rupestres amb

interessants

escenes de

caça i pesca. 

El Bellestar és el poble més pròxim a la Pobla

de Benifassà. Les seues cases, igual que les

de Fredes i Coratxà, es mantenen tancades

durant l’època hivernal i, en arribar la

primavera, acull fins a la tardor veïns i

visitants que no renuncien a la pau

d’aquests pobles suspesos en el temps.

A la seua església, d’estil romànic, es

pot observar davall del rellotge una

representació en pedra d’un cavaller

cistercenc.

Cap al nord, Fredes, rodejat d’un paisatge

extraordinari, en què destaca la frondositat dels

boscos.

Si ens encaminem cap a Morella, arribarem al Boixar,

poble situat a més de 1.000 metres d’altitud i que rep el

nom dels boscos de boix que en el

passat van donar fusta per a

eines agrícoles i coberts de taula

(culleres, mans de morter, etc.). 

L’arquitectura popular, les seues

vistes i la passejada per davall del túnel

d’arbres que cobreix la carretera cap a

Coratxà són records gratificants en la memòria. 

Més avant, Coratxà, amb l’església de Sant Jaume,

porticada i d’ampli campanar, al costat del cementeri

que guarda antics crismons de pedra

tallada.

Enclavat en una cadena muntanyosa, amb

altituds superiors als 1.000 metres, Castell

de Cabres es troba rodejat

d’extenses pinedes que

cobreixen la quasi

totalitat del terme. 

D’origen musulmà i situat a

la part més occidental de la

Tinença, va ser antigament un

centre miner. D’allí, i anant pel

mateix camí que hui uneix

aquesta població amb Torre

Miró, partien els carboners per a vendre la seua

mercaderia a la pròxima Morella.

Al sud de la Pobla de Benifassà queda el poblet de Bel.

Les seues cases de pedra, emblanquinades i amb balcons

de forja, s’alineen al llarg de dos carrers rectes que

desemboquen en la xicoteta església romànica.

Per acabar, no podem deixar d’esmentar la noble gent

d’aquestes terres. El seu caràcter, amable i hospitalari,

fa que el visitant s’hi senta sempre ben acollit.
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PARQUE  NATURAL  DE
LA  T INENÇA  DE
BEN I FASSÀ
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