Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Nom de l’excursió: La Fageda del Retaule
Indret:

La Fageda del Retaule. Ports

Data:
22/10/22

Temps aproximació amb cotxe:
3h 15 min (Això sense cap parada) Els últims 7
km són de pista forestal: preferible 4X4 o cotxe
alt
Grau de dificultat:

Temps de caminar (orientatiu):
7 h / 17 km

Nº màxim d’assistents:

Nombre real d’assitents:

Horari i desplaçaments:

Data màxima d’inscripció:

Desnivell acumulat:
1000
Responsable i telèfon de contacte: Joan Casanovas Ros. 645 57 66 21

Descripció ruta: Itinerari: La Fageda del Retaule. Excursió que ens permetrà veure una zona amb
una vegetació rica i variada, on trobarem el Pi Gros o del Retaule, considerat el pi negral
més gran de Catalunya i el Faig Pare amb les seves formes fantasmagòriques i els seus
250 anys.

Dificultat*: MD (molt difícil), D (difícil), ND (no gaire difícil), F (fàcil), MF (molt fàcil)
*Veure al final del formulari les recomanacions a tenir en compte per la valoració

Enllaços (web i pdf descarregables):

Material imprescindible:
Organització
Emisores
Farmaciola bàsica
GPS o mapa i brúixola
Telèfons de contacte

Individual

Opcional

Protecció solar
Ulleres de sol
Tallavents
Guants
Folre polar
Gorra, barret
Manta d’emergència
Frontal o lot
Bastons de tresc
Menjar i aigua
Telèfon carregat
Altres:

Farmaciola personal
Manta d’emergència
Roba de recanvi
Altres: Tovallola.Si ha plogut,

potser ens haurem de
descalçar. Mitjons de recanvi.

Material tècnic addicional i específic per la sortida:

Track: h
Informe i valoració final: Per a qui no camini, es pot dedicar un dia a la visita de Morella
considerat un dels pobles més bonics d'Espanya o al camp d'aviació de la Sénia (en aquest darrer
cas, caldria reserva prèvia).

Pauta per la valoració

Duresa del propi mitja natural(1):
Orientació(2):
Dificultat de la progressió(3):
Quantitat d’esforç necessari(4):
% pendent o dificultat vertical(5):

Tipus de recorregut(6):
Desnivell de pujada(7):
Desnivell de baixada(8):
Distància en horitzontal(9):
Temps previst(10):

(1) Segons les característiques del terreny i la climatologia habitual a la zona
(2) Dificultat per a seguir les traces, absència de senyalització, etc.
(3) Considerant una persona amb una preparació mitjana
(4) Considerant una persona amb una preparació mitjana
(5) Necessitat de cordes, piolet, grampons, altres elements tècnics
(6) Circular, linial, travessa
(7) Acumulat en metres
(8) Acumulat en metres
(9) En km
(10) En hores i minuts, considerant el pas d’una persona amb una preparació mitjana

Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Nom de l’excursió: Ruta del maquis (La Pobla de Benifassà)
Indret:

Tinença de Benifassà. (Fredes)
Temps aproximació amb cotxe:
3h 15 min
Grau de dificultat:

Data:
23/10/22

Temps de caminar (orientatiu):
5 h / 10 km
Desnivell acumulat:

Responsable i telèfon de contacte: Joan Casanovas Ros 645 57 66 21
Nº màxim d’assistents:

Nombre real d’assitents:

Horari i desplaçaments:

Data màxima d’inscripció:

Descripció ruta: Sortirem des de l'alberg i de Font Lluny de la Pobla de Benifassà i farem una
excursió circular planera de 10 km.
La Tinença de Benifassà va formar part d'un dels principals sectors de l'Agrupació Guerrillera de
Llevant i Aragó, convertint-se en una zona destacada per aquests grups, coneguts popularment
com a maquis, que van resistir durant molts anys al franquisme, amb l'esperança del restabliment
de la legalitat democràtica.
La Ruta dels maquis és un recorregut per les diferents masies que van ser protagonistes en el
temps d'aquests guerrillers de la post-guerra civil espanyola. La ruta surt de La Pobla de Benifassà
i recorre el Mas d'en Riera, el Mas de Jacinto, el Mas de la Pastora i el Mas de Sinfores fins
arribar al Mas del Cabanil, on el dia 4 de febrer de 1949 es va produir un tiroteig entre un grup de
maquis i la Guàrdia Civil.

Dificultat*: MD (molt difícil), D (difícil), ND (no gaire difícil), F (fàcil), MF (molt fàcil)
*Veure al final del formulari les recomanacions a tenir en compte per la valoració

Enllaços (web i pdf descarregables):

Material imprescindible:
Organització
Emisores
Farmaciola bàsica
GPS o mapa i brúixola
Telèfons de contacte

Individual

Opcional

Protecció solar
Ulleres de sol
Tallavents
Guants
Folre polar
Gorra, barret
Manta d’emergència
Frontal o lot
Bastons de tresc
Menjar i aigua
Telèfon carregat
Altres:

Farmaciola personal
Manta d’emergència
Roba de recanvi
Altres: Tovallola.Si ha plogut,

potser ens haurem de
descalçar. Mitjons de recanvi.

Material tècnic addicional i específic per la sortida:

Track:
Informe i valoració final:

Pauta per la valoració

Duresa del propi mitja natural(1):
Orientació(2):
Dificultat de la progressió(3):
Quantitat d’esforç necessari(4):
% pendent o dificultat vertical(5):

Tipus de recorregut(6):
Desnivell de pujada(7):
Desnivell de baixada(8):
Distància en horitzontal(9):
Temps previst(10):

(1) Segons les característiques del terreny i la climatologia habitual a la zona
(2) Dificultat per a seguir les traces, absència de senyalització, etc.
(3) Considerant una persona amb una preparació mitjana
(4) Considerant una persona amb una preparació mitjana
(5) Necessitat de cordes, piolet, grampons, altres elements tècnics
(6) Circular, linial, travessa
(7) Acumulat en metres
(8) Acumulat en metres
(9) En km
(10) En hores i minuts, considerant el pas d’una persona amb una preparació mitjana

