
       

 

 

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Parc Natural del Desert de les Palmes 

el dia 10 de febrer de 2013.    

 El Desert de les Palmes és una serralada litoral entre 400 i 700 metres d’altura, de rogencs terrenys de 

gres on creix el típic bosc mediterrani de pinastres i carrasques, de romaní i de llentiscle. El terme Desert, 

doncs, no indica sequedat ni arenals, sinó que prové del fet que, al segle XVII, els monjos carmelitans s’hi van 

instal·lar en un desert espiritual, on van construir un convent i diverses ermites, entre les quals es troba la de 

Sant Miquel, al cim del Bartolo, a 729 m, punt més elevat de tot el Parc Natural. La segona part del nom, de les 

Palmes, simplement reflecteix l’abundància del margalló o palmito. 

 La nostra ruta recorrerà part del PR-CV 422 que ressegueix dos dels principals camins que històricament 

han comunicat la Pobla Tornesa amb el Desert de les Palmes.  

OBSERVACIONS: Hi hauran dues alternatives que faran l’itinerari més curt i menys dur.  

  
Itinerari: Cami de les Santes, Ermita de les Santes, El Collet, Cim del Bartolo, Creu del Bartolo, Coll de la 
Mola, Camí Vell del Desert, La Teuleria, El Burgar, La Pobla Tornesa.   
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 7 de febrer.  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 als telèfons: 689 747 136 / 690 027 459 (Maite)  
Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.   
 
 L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya.   
 
 

 

Dades del sender: 
 
Longitud: 12’5 quilòmetres. 
Duració: 4’ 30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana 
Desnivell: acumulat positiu 650m. / negatiu  600 m. 

 


