Sortida

Castell d’ Alcalà de Xivert
Camí dels Templers – Assagador de la Serra

Dia

Diumenge 17 de novembre de 2019

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Benicarló, Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert.

Itinerari a peu

Alcalà de Xivert, Camí dels Templers, Castell de Xivert, Assagador de la Serra, Corral de la Creu, i
Alcalá de Xivert.

Dificultat

fàcil, amb una petita de pujada.

Temps

3 hores aproximadament (ruta circular)

Observacions

Es una sortida conjunta amb la Penya Setrill de Benicarló.
El castell de Xivert és una fortificació islàmica dels segles X i XI àmpliament reformada durant el
segle XIII. L'ocupació musulmana de l'emplaçament va destruir gran part de les estructures
anteriors amb la construcció d'una forta alcassaba i una vila fortificada (Hisn) que controlava
l'extensa plana situada als seus peus. Es conserven en l'actualitat part de l'alcassaba,
emmascarada després de les reformes posteriors, la muralla de l'albacar i l'aljub. El Hisn de Xivert
va ser conquerit per l'Ordre del Temple el 1234. Els templers van remodelar el castell original
afegint entre altres elements dues grans torres circulars, una església i un aljub. Després de la
desaparició de l'Orde del Temple el castell i la seva aljama van passar a dependre de l'Ordre de
Montesa. Durant el segle XVI la fortalesa va perdre tota la seva importància militar alhora que
l'aljama va anar guanyant població fins a la consecució del títol de vila en 1580.

Esmorzar

Esmorzar de motxilla.

Dinar

Dinar de paella al local de la Penya Setrill de Benicarló.
El preu del menú es de 10€/persona. Cal inscriure’s amb antelació trucant a Joan Moisés (tel.
608.771.136) del dilluns 4 de novembre fins el dijous 14 de novembre.
Es pot vindre al dinar sense haver participat a l’excursió.

Notes


Cal portar esmorzar, aigua, i bon calçat.



Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable.



L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els participants,
encara que vetllarem per evitar-los.



Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicència federativa de l’any
2019.



A la muntanya no encenguem cap foc.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Local d’Entitats (c/ Convent, 2)
tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

Caminar és salut
Amb el suport
Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

