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PRESENTACIÓ

Benvingudes als Caloretencuentros – “rodamoneros i descarbonitzas”.

Els “Caloretencuentros” se celebraran del 18 al 22 d’abril coincidint amb 
els dies de Pasqua, i han estat organitzats per Rodamons i per simpatitzants 
de l’associació que col·laboren en la mateixa de forma desinteressada.

Amb aquestes trobades pretenem fomentar el món rural, la mobilitat sos-
tenible, i un altre tipus d’oci de zero emissions. 

Però sobretot pretenem fomentar valors basats en el treball en comuni-
tat, la solidaritat, el compromís, i les cures. 
En altres paraules, tots aquells valors que 
reforcen els vincles socials necessaris per 
a ser comunitats i grups de persones més 
resilientes, equitatives i respectuoses amb 
el medi ambient.

Desitgem compartir amb vosaltres els 
bells llocs de la província de Castelló, visi-
bilitzar que una altra forma de turisme és 
possible i a més, donar a conèixer la nostra 
associació i els nostres objectius.

És un projecte comunitari, d’un grup de persones que creu imperatiu res-
catar els béns relacionals enfront dels materials a través d’espais de convivèn-
cia on s’entrenen habilitats com la capacitat de negociar, l’escolta activa, la 
paciència i on principalment es reforcen principis com la solidaritat, la gene-
rositat, l’hospitalitat i les cures.

El nostre objectiu és difondre un estil de vida diferent, una altra forma 
d’entendre la vida lluny dels circuits capitalistes, fomentant un oci més soste-
nible, respectant el món rural i en comunió amb la naturalesa.

Per a això posem l’accent principalment en el “viatge ecològic”, és a dir tot 
aquell viatge que supose reduir les emissions de carboni i amb això el nostre 
impacte en el planeta.

Realitzem viatges amb bici que ens permeten gaudir de la naturalesa i de 
la companyonia, reclamant el nostre dret a l’alegria i a gaudir de la vida sense 
pesar-li al món.

El centre del nostre projecte és una vella casa a Xèrica, Castelló; una 
casa comunitària, oberta i hospitalària, on els integrants hem hagut (i hem) 
d’aprendre a relacionar-nos.

En aquest espai ecològica i econòmicament sostenible oferim un lloc on 
parar i descansar persones que viatgen amb bicicleta, caminant, en transport 
públic, a cavall, etc. Rodamons és a més un punt de trobada on compartir 
noves experiències; un lloc altruista des del qual obrir-se a altres persones i 
aprendre.

QUÈ ÉS RODAMONS?
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CASTELLÓ DE LA PLANA
VILAFAMÉS
dijous 18 d’abril
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PROGRAMA 

9:00 – Lliurament de credencials en la Plaça Major de Castelló de la Plana.
10.30 – Inici dels Caloretencuentros 2019.
19.30 – Obertura del poliesportiu. Complex esportiu. Avinguda Fabián Ribes, 90. 

QUILOMETRATGE

KM0: Plaça Major Castelló 
KM8: Santuari de la Magdalena
KM15: final del port del 
Desert de les Palmes
KM29: Cabanes
KM32: Arc Romà de Cabanes
KM35: Montalba
KM42: Vilafamés

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Aquesta etapa serà una de les més exigents físicament perquè es puja el port del 
parc natural del Desert de les Palmes. Durant la pujada gaudirem de les vistes de 
Castelló de la Plana a la nostra esquena i al final de la mateixa de Benicàssim. Després 
descendirem per a continuar de pujada a Cabanes. Des de Cabanes ens dirigirem a 
Vilafamés passant per l’Arc romà de Cabanes.

44 km +700m desnivell acumulat

EL DESERT DE LES PALMES

El curiós topònim Desert de les Palmes no ve d’un sentit estricte com a lloc 
erm o inhòspit sinó des d’un punt de vista religiós de l’Orde dels Carmelites, que 
es van instal·lar en aquesta serra en el S XVII. En aquesta ordre es denominen 
deserts als llocs de retir espiritual i que pretenien emular l’austera existència dels 
primers ascetes cristians que es van retirar als deserts d’Aràbia i Egipte. Així com 
Palmes no ve de cap mena de palmera sinó de la planta coneguda com Margalló, 
utilitzada per a fer graneres abans de la invenció del plàstic. Un d’aquests monjos 
eremites va ser el Germà Bartolo que va donar nom al cim més alt de la serra, el 
Bartolo, amb 729 m.

Precisament el Bartolo ha tingut importància cabdal en la història de la 
geografia i topografia universal. En 1790 l’Assemblea Nacional de França va 
acordar començar els estudis per a establir una unitat de mesura que rebria 
el nom de metre i van triar la deumilionésima part del meridià, que havia de 
mesurar-se. Van triar el meridià que passava per París, Barcelona, Dunkerque i les 
Balears i el mesurament es va dur a terme 
sota la direcció del geògraf i astrònom 
André Mechain. Des del cim del Bartolo 
triangulaven la posició del meridià amb 
fogueres durant la nit, sent els altres dos 
punts el cim del Montgó a Xàbia i el cim del 
Camprovei a Eivissa. Per a tal fi Mechain es 
va establir en el cim del Bartolo durant 40 
dies però va contreure la febre groga i va ser 
baixat a la Pobla Tornesa on va morir. Ironies 
de la vida, per aquesta localitat passa el 
Meridià de Greenwich o Meridià Zero, que 
en 1884 substituiria al meridià de París com 
a punt de referència geogràfic.
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ARC ROMÀ DE CABANES 

És un arc de triomf romà construït 
en el Segle II d. de C. Per la seua 
localització sobre la via Augusta i 
allunyat de qualsevol ciutat romana o 
límit administratiu, el més probable és 
que es tracte d’un arc privat de caràcter 
honorífic-funerari, associat a una vila 
rural situada al costat del monument.

Es troba incomplet, ja que manca del cos superior; només es conserven els dos 
pilars i l’arc, mentre l’entaulament i els carcanyols han desaparegut, i en ell els únics 
elements decoratius són les motllures de les impostes i els plints.

VILAFAMÉS

Vilafamés és una xicoteta i pintoresca població d’origen andalusí conquistada per 
Jaume I en 1233. En el s XIX va patir diversos infructuosos intents d’assalt per les tro-
pes carlistes al comandament de Ramón Cabrera (el Tigre del Maestrat), quedant la 
plaça semiderruïda.

Passejar pels seus carrers estrets ens trasllada a l’època andalusina. La fonamenta-
ció del castell, les torres i els carrers de Vilafamés encara conserven les seues restes 
musulmanes.

El castell i la seua muralla, 
en el cim de la muntanya, tenen 
origen musulmà. Les muralles 
han sigut declarades bé d’inte-
rés cultural. 

La Roca Grossa, és una for-
mació geològica impressionant, 
situada a la meitat del poble, en 
el mateix carrer de la Font.

Església Parroquial de 
l’Assumpció: el seu origen el 
localitzem a la fi del S. XVI. Es 
tracta d’una de les esglésies 
més boniques de Vilafamés.

NO US PERDEU....

- El mirador del Desert de les Palmes
- L’arc Romà de Cabanes
- El Castell i muralla de Vilafamès
- El Museu d’Art Contemporani de 
Vilafamés MACVAC
- el celler Baró D’Alba, en la finca 
Clos de Esgarracordes. (A l’eixida 
de Vilafamés, res més passar el poble 
de la Barona, direcció a Les Useres)

VILAFAMÉS
CATÍ
divendres 19 d’abril

PROGRAMA 

09:00 – Eixida
19:00 – Obertura en el poliesportiu de Catí. Pavelló esportiu municipal
              Adreça: Carrer Santa Anna S/N
21.30 – Sopar banquet i celebració en el Restaurant el Prigo de Catí. El que arribe    
              tard menjarà el sopar gelat. Qui es deixe el sopar, el tindrà per al desdejuni.

QUILOMETRATGE

KM0: Vilafamés
KM6: La Barona
KM16: Les Useres
KM24: Atzeneta del Maestrat
KM40: La Torre d’en Besora
KM46: Vilar de Canes
KM62: Catí

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Aquesta és l’etapa més “dura” amb 62 km i 900m de desnivell. Es puja durant tot 
el dia, encara que sense pendents exagerades. Ànim! L’etapa discorre per carreteres 
tranquil·les entre camps. Atentes perquè el cim més alt de la comunitat, El Penyago-
losa, pot veure’s durant el recorregut. Podràs trobar-lo?

62 km +970m desnivell acumulat
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Durant aquest dia la ruta s’endinsa a la comarca de l’Alcalatén, situada entre 
barrancs i muntanyes; un territori que sorprén per la seua bellesa natural i el seu 
encant tranquil, assossegat en el qual travessarem algunes poblacions com:

LES USERES

D’origen iber (com així ho proven les restes de construccions, útils i ceràmica 
trobats a la Vila Vella, la Ponsa i el Mes d’en Retor, en la Serra de la Creu), el domini 
musulmà va deixar una profunda empremta en aquestes terres, iniciant l’extracció 
del mineral de ferro en Els Ferreries per a obtindre l’anomenat Cagaferro, i implantant 
el sistema de reg de l’horta que encara hui s’utilitza.

ATZENETA DEL MAESTRAT

Constitueix la porta d’entrada al massís del 
Penyagolosa i bressol de la història de l’antic 
Maestrazgo. 

Atzeneta conserva en alguns trams del seu 
traçat urbà un important patrimoni medieval 
i renaixentista, com la Torre de la Presó, que 
forma part de les antigues muralles medievals 
que protegien a la població. Es tracta d’una torre de planta quadrada que va ser 
utilitzada com a presó de la vila des del 1853 fins als anys 60 del s.xx. Actualment, s’ha 
restaurat completament i condicionat per a convertir-se en el ‟Centre d’Interpretació 
de la Història d’Atzeneta del Maestratˮ .

                                                                               
                                                                                  CATÍ

Encara conserva el seu traçat 
urbà original com a mostra del seu 
origen medieval, conservant-se di-
versa arquitectura de l’època, a més 
dels nombrosos escuts i emblemes 
medievals que adornen els seus edi-
ficis religiosos i les cases senyorials.

Arquitectònicament destaquen 
edificis com la Casa de la Vila, l’Es-
glésia de l’Assumpció, el Palau de 
Sant Joan o l’Ermita de la Verge del 
Pilar.
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NO US PERDEU....

- Conjunt medieval d’Atzeneta del 
Maestrat

- Balneari l’Alvella de Catí

- Provar el formatge de Catí, la meca 
del formatge del Maestrat (http://
www.quesosdecati.com)

CATÍ
CÀLIG
dissabte 20 d’abril

PROGRAMA 

08:30 – Eixida
10.00 – 11.00 – Activitat gratuïta i organitzada en visites de grup a les coves rupes-
tres i museu de la Valltorta (Tírig)
15.00 – Paella a Sant Mateu.
19.30 Obertura del poliesportiu de Càlig

QUILOMETRATGE

KM0: Catí
KM10: Tirig
KM25: Sant Mateu
KM33: La Jana
KM42: Cervera del Maestrat
KM50: Càlig 

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

En la part del recorregut entre Tírig i Cervera del Maestrat travessarem molts 
camps de cultius i tindrem la possibilitat de contemplar oliveres mil·lenàries, espe-
cialment en els termes de Sant Mateu i La Jana. En Sant Mateu hem organitzat un 
dinar grupal, paella com no pot ser d’una altra forma. Aquesta etapa es pot acurtar 
si no es passa per la Jana. Qui ho desitge pot escurçar l’etapa anant de Sant Mateu a 
Cervera del Maestrat de forma directa prenent CV10 i CV-135. 

50km +360m desnivell acumulat

87



CA
LO

RE
TE

N
CU

EN
TR

OS
CALORETEN

CUEN
TROS

D
IA

 3
 C

AT
Í -

 C
ÀL

IG
 

D
IA 4 CÀLIG

 - ALCALÀ D
E XIVERT

CÀLIG
ALCALÀ DE XIVERT
diumenge 21 d’abril

BARRANC DE LA VALLTORTA.
TÍRIG. 

La visita al Barranc de la Valltorta posseeix un doble 
interés: d’una banda, la contemplació de les pintures d’art 
rupestre llevantí és un reflex de les preocupacions “reli-
gioses” i de les maneres de vida de les persones que el 
van habitar fa uns set mil anys. Per un altre, l’acostament 
a un paisatge humanitzat, modelat pels sistemes tradicio-
nals d’explotació agrícola i ramadera dels quals es conser-
ven interessants vestigis arquitectònics, com a barraques, 
cenias i assagadors. 

SANT MATEU

L’esplendorós passat medieval de Sant Mateu ens ha llegat autèntiques joies pa-
trimonials que impressionen al visitant durant el seu passeig per la localitat: la seua 
Església Arxiprestal amb aires de catedral, testimoni mut de la història de la localitat, 
en la qual podrem veure des de peces d’orfebreria medieval fins a l’interior de la seua 
torre campanar octogonal. Les muralles, les masmorres medievals (“Els Presons”) o el 
Santuari de la Mare de Déu dels Àngels entre altres, s’erigeixen com un complement 
indispensable en la visita al patrimoni monumental de Sant Mateu.

LA JANA

Amb les seues 966 oliveres 
mil·lenàries, en només 19,5 km² 
de terme, La Jana té la major 
densitat coneguda (50 OM/km²) 
i per això s’ha adequat una fin-
ca, en la partida “Pou del Mas”, 
com a museu natural d’oliveres 
mil·lenàries per a visitar els bells 
exemplars dels quals s’obté un 
oli, autèntic or líquid, elaborat 
per la Cooperativa els Alboredes 
de La Jana.

NO US PERDEU....

- Museu i pintures rupestres de la 
Valltorta.

- Centre històric i monumental de 
Sant Mateu

- Oliveres mil·lenàries de La Jana 

- La Torre de Càlig

PROGRAMA 

9:00 – Eixida. Abans d’eixir repartirem una sorpresa pasqüera. No vos en aneu 
            sense ella!!
19:00 – Obertura de l’espai habilitat per l’ajuntament per a dormir. No hi podrem 
               accedir a les dutxes fins que acabe una competició esportiva eixe dia. Dormi
              rem en l’espai d’oci al costat del pavelló. Pavelló Jose Antonio Miralles. 
              Adreça: Camí Sant Miquel, 40

QUILOMETRATGE

KM0: Càlig
KM10: Benicarló
KM17: Peníscola
KM22: ens endinsem al 
             Parc Natural Sierra d’Irta
KM23: Torre Badúm
KM36: Alcossebre
KM47: Alcalà de Xivert. 
(RENFE. Reserva bicis 963 53 73 12)

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Gaudirem d’un dia de platja per a menjar, dormir la migdiada o banyar-nos. De Beni-
carló a Peníscola anirem pel passeig de la platja. Ens endinsarem pel Parc Natural Serra 
d’Irta on hi ha multitud de cales per a banyar-nos i passar el dia. En abandonar el parc 
natural anirem a Alcossebre i en uns 10 quilòmetres de pujada, a Alcalà de Xivert.

47 km +430m desnivell acumulat
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ALCALÀ DE XIVERT
CASTELLÓ DE LA PLANA
dilluns 22 d’abril
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BENICARLÓ

Visitar Benicarló és una experiència que ens porta per l’esplendor de les seues 
hortes insaciables de productes i una intensa vida marinera. L’horta és famosa per 
la quantitat de productes que es desenvolupen i la qualitat d’aquests. Destaca sobre 
les taronges i altres productes típics la CARXOFA. La Carxofa de Benicarló té denomi-
nació d’origen.

PENÍSCOLA

Amb el seu imponent castell en el qual es va refugiar Benet XIII. La seua història 
comença amb la seua elecció com a Papa en 1394 malgrat l’oposició de França, ja 
que es temia que no fóra tan “manejable” com altres Papes anteriors. Així, França va 
bloquejar militarment a Benet XIII en la seua seu d’Avinyó, d’on va aconseguir fugir i 
arribar a Peníscola. 

De nom secular Pedro Martínez de Lluna, 
més conegut com a «Papa Lluna». Actualment 
es considera antipapa. La tenaç lluita que va 
mantindre el Papa Lluna contra els seus ene-
mics va servir perquè sorgira la frase popular 
de “mantindre’s en les seues tretze” en re-
ferència a la negativa de Benet XIII de renun-
ciar a la seua posició de papa.

PARC NATURAL SIERRA DE IRTA

El Parc Natural de la Serra d’Irta representa una de les últimes serres litorals que 
queden sense edificar en la costa 
mediterrània. Situada al Nord de la 
província de Castelló, la Serra de Irta 
ocupa una extensió de quasi 8.000 
hectàrees de naturalesa inalterada i 
abruptes vessants que formen xico-
tetes cales en el seu suau descens 
al mar. Una zona de somni, relativa-
ment desconeguda, que constitueix 
un dels espais naturals més bells de 
la costa valenciana.

NO US PERDEU....

- Castell de Peníscola

- Miradors Sierra de Irta

- Cerntre històric monumental d’Alcalà 
de Xivert, amb el seu castell que 
conserva dues parts bastant ben 
diferenciades: l’àrab i la cristiana

PROGRAMA 

9:00 – Eixida.
X:XX – Arribada indeterminada a Castelló i fi de caloretencuentros.

QUILOMETRATGE

KM0: Alcalà de Xivert
KM10: Alcossebre
KM18: Torrenostra
KM19: comencem a vorejar el 
Parc Natural del Prat 
de Cabanes i Torreblanca
KM28: Platja del Quartell Vell
KM32: Torre la
Sal KM39: Orpesa
KM47: Benicàssim
KM58: El Grau de Castelló
KM65: Estació de Renfe Castelló de la Plana

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Eixirem cap a Alcossebre pel mateix camí del dia anterior. Anirem vorejant la costa 
fins a topar amb el Parc Natural del Prat de Cabanes i Torreblanca. Durant aquesta 
etapa tindrem la possibilitat d’agafar el  tren a Castelló en qualsevol moment. Recor-
da confirmar que pots portar le teua bici amb tu (RENFE: 963 53 73 12).

63 km +140m desnivell acumulat
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Tot i que que moltes de vosaltres ja heu participat en unes trobades cicloturis-
tes, us comptem algunes coses que heu de tindre en compte en aquestes trobades:

- Atés que la filosofia d’aquestes trobades és gaudir en companyia i desplaçar-nos 
amb el menor impacte possible, no hi haurà vehicles de suport, no tenim lot de 
benvinguda, no s’entregarà llibre de ruta imprés.

- L’allotjament serà en instal·lacions municipals, per tant no cal portar tenda de 
campanya, encara que sí sac i esterilla. 

- Et recordem que alguns dels pobles pels quals passem i en els quals pernoctem 
són xicotets, amb oferta hostalera limitada, per la qual cosa recomanem que us 
aprovisioneu al llarg del recorregut.

- Els municipis que ens ofereixen les seues instal·lacions ho fan de forma com-
pletament desinteressada. Siguem conscients de l’esforç que realitzen aquests po-
bles i mostrem gratitud de la manera que més valoraran: cuidant les instal·lacions i 
deixant a tot net al nostre pas.

- Compleix les normes de trànsit i desplaça’t senyalitzant degudament les teues 
maniobres. No et poses en perill, ni córregues riscos innecessaris en carretera

Respecte a l’organització, recorda que som voluntàries. Hem treballat molt per 
a dur a terme aquestes trobades, i esperem que els gaudiu, però no som una agèn-
cia de viatges... Tracta de col·laborar en la mesura del possible amb l’organització.

La bicicleta és un mitjà silenciós…tracta d’imitar-la. En arribar a la nit al lloc de 
pernocta i en alçar-te al matí.

Tingues en compte que el recorregut discorre per parcs naturals on la protecció 
ha de ser màxima. Respecta els llocs i les persones que els habiten.

No oblides utilitzar el sentit comú… funciona!!

Abans d’acabar d’envoltar-ho ens internarem per a visitar la platja del Quartell Vell, 
on podem aprofitar per “remullar-nos” en les “càlides” aigües del mediterrani. Conti-
nuarem cap a Orpesa on podreu admirar els estralls del progrés, amb eixos majestuo-
sos complexos turístics i algunes rotondes per a no oblidar. Després prendrem un tram 
de via verda molt bonica fins a Benicàssim. Travessarem Benicàssim per l’interior per 
carril bici i tornarem a eixir al passeig de la platja. Anirem pel passeig fins al Grau de 
Castelló i des d’allí quedarà molt poc per a finalitzar l’etapa i les trobades.

PARC NATURAL PRAT DE CABANES I TORREBLANCA

Aquesta important zona humida litoral es troba separada del mar per un cordó de 
graves, arenes i cudols. 

El Prat presenta la torbera més extensa de 
les albuferes i llacunes costaneres de la Comuni-
tat Valenciana i l’activitat extractiva de torba ha 
generat, en el terme de Torreblanca, un sistema 
cassetó, artificial i permanent, d’aigües lliures 
amb una profunditat de 4-6m, que es troba en 
contínua expansió.

PLATJA DEL QUARTELL VELL

És una extensa platja verge i natural l’entorn de la qual destaca per l’important 
aiguamoll que constitueix el Parc Natural del Prat. L’arena fina i blanca dóna pas en la 
seua extensió a zones de grava en les 
que es practica el nudisme.

VIA VERDA DEL MAR

Recorre la costa agresta i natural 
que separa Benicàssim i Orpesa. 

El protagonista és un paisatge on 
l’antic tren, en el seu esforç per avançar 
en tan difícil orografia, ha deixat la seua 
petjada a manera d’obres titàniques 
com a profundes trinxeres, un llarg tú-
nel il·luminat, ponts metàl·lics…

NO US PERDEU....

- Platja del Quartell

- Torre la Sal

- Poblacions d’Orpesa y Benicàs-
sim

- Centre històric de Castelló de la 
Plana
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