
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Desert de les Palmes (Benicàssim) el 
diumenge 17 de novembre de 2019.  

El nom de desert és el terme amb què els carmelites descalços designen aquells llocs solitaris i allunyats 
de la població, on es retiren per a dedicar-se a la contemplació i oració. Ja que en la zona abundaven i encara hui 
abunden, els margallons, el parc va passar a denominar-se Desert de les Palmes. 

Protegit per Llei des de fa més de 20 anys, el parc Natural del Desert de les Palmes està situat a la província 
de Castelló, i s’estén més de 3000 hectàrees entre els termes de Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol 
i Castelló. Està enclavat en una muntanya litoral de la comarca de la Plana Alta, paral·lela a la costa, amb 
abundants crestes i penyals. Des dels cims més alts, la mola del Morico de 694 metres i el Bartolo de 729, podem 
gaudir de les meravelloses perspectives de la costa i albirar fins i tot les illes Columbretes.     

OBSERVACIONS: Hi haurà una alternativa fàcil de 8 km que no pujarà als cims. L’autobús farà parada al 
Seminari de Moncada. 

Itinerari: Convent del Desert, La Porteria Vella, Coll de la Mola, Coll del Portell, Mola del Morico, Coll de la 
Mola, El Cantal Gros, El Bartolo, Convent del Desert de les Palmes. 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 15 de novembre. Per 
a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 18€ per als federats i de 20€ 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: 10 quilòmetres. 
Duració: 4 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 600m. / negatiu 600m.   

 


