
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Portell de l’Infern (Fredes) el dia 26 
d’Octubre de 2014.  

El Portell de l’Infern, no és un lloc maleït com el seu nom suggereix, sinó un paratge màgic de la 

Tinença de Benifassà, un lloc idíl·lic on se somia tornar per a caminar i gaudir en tots els sentits de la intensitat 

de la naturalesa. El camí d’accés al Portell, que naix al xicotet poble de Fredes, és un exemple de les dificultats 

de comunicació de la comarca i l’aïllament que l’accidentat paisatge imposava als seus habitants. Aquesta 

senda de ferradura, autèntica obra d’enginyeria pacientment dissenyada per a recórrer-la a peu o en cavalleries 

creuava les muntanyes fins arribar a la Sènia i la plana de Vinaròs.      

Una ruta que travessa, barrancs, balmes, agulles i boscos engalanats en els colors de la tardor, per a fer 

d’aquesta excursió un record inoblidable.          

OBSERVACIONS: Arribar en autobús a Fredes ens costarà unes 3 hores, per la qual cosa l’eixida des de 

Vinalesa la farem a les 7 del matí. Hi haurà una ruta alternativa de 2h 30‘ i dificultat baixa.       

Itinerari: Fredes, Maset de Pixón, Cova Oscura, Portell de l’Infern, Barranc del Salt, Salt de Robert, Mas de 
Peraire, Roca Blanca, Fredes. 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 7 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 24 d’octubre.  Per a 
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats.  
La reserva cal fer-la al telèfon:  690 027 459 (Maite)  
Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
www.xafant-talons.org 

 

Dades del sender: 
 
Longitud: 12 quilòmetres. 
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta. 
Desnivell: acumulat positiu 600m. / negatiu 600 m. 

 

http://www.xafant-talons.org/

