CARTOGRAFÍA

El mapa del tresor
Si eixes de Vinaròs en direcció nord-oest per l’avinguda de Joan XXIII, al finalitzar podràs girar a la
dreta i prendre el camí de Sant Gregori. A l’encreuar-te amb el camí dels Llauradors, agafa’l cap a
l’esquerra i, a uns 850 metres, torna a girar a l’esquerra per a agafar el camí de l’Ermita. Per a anar
caminant, res millor que seguir el GR-92 que creua Vinaròs i arriba al paratge en a penes 9 km.

Has arribat a un Espai Protegit. Sigues protagonista de la seua conservació

Descobrir una xicoteta meravella
Serra del Puig s’alça sobre la planura cos-

El mussol amenitza les nits amb els seus cants

tanera on s’assenta Vinaròs amb la distància
necessària per a divisar des d’allí, amb una
panoràmica de 360 graus, mar i muntanya,
ciutat i camps de cultiu. És més, el Santuari de la Misericòrdia, que fa del paratge una
zona tan estimada, fa generacions que serveix
com a referència als pescadors de Vinaròs.
L’ermita ocupa gran part de la zona alta del
paratge, perquè a més del temple es conserven restaurades les dependències del que era
fins fa ben poc la casa de l’ermità. Una gran
plaça davant d’ella, amb un arbre singular,
un ombú anomenat Bellasombra, s’ompli de
taules repletes d’aquells que volen prendre

quelcom en l’establiment hostaler, que ocupa part del complex mentres gojen la brisa i
les vistes a la Mediterrània.
Fora del recinte de l’ermita, on la naturalesa
s’ha guanyat el seu espai, els antics bancals
amb oliveres mil·lenàries i garroferes conviuen amb vegetació típica mediterrània com
ara carrasques i coscolls, llentiscles, cepells,
romers i timons, margallons i pins blancs.

El romer ompli d’aroma el paisatge

A pesar del nombre de visites que rep aquest
paratge, no són poques les espècies de fauna que podràs descobrir: fardatxos ocel·lats,
serps, infinitat de pardalets, esquirols i inclús
alguna simpàtica rabosa.

Gaudir del natural
En les últimes dècades, la muntanya que rodejava el santuari ha anat embellint-se gràcies al treball de molts col·lectius, com els
escolars, les escoles taller o els tallers d’ocupació que la van repoblar allà pels anys 80.
Gràcies a això, ara té una zona de jocs infantils, una senda accessible, un jardí d’herbes
medicinals i zones de berenador per a qui
vaja a passar el dia o s’acoste en festes assenyalades.
El dia de Sant Sebastià, al gener, es puja en
romeria i l’ajuntament prepara paelles per a
la gent.
Per als qui més en forma estiguen serà un
plaer recórrer el tram del GR-92 que passa per Vinaròs i creua el paratge després
d’acompanyar el riu Cèrvol en els seus quilòmetres finals.
Menys temps portarà recórrer la senda local
Redona de l’Ermita, que circumda el paratge
passant per la Torreta dels Moros, una torre sentinella medieval que avisava el poble
de l’arribada de pirates. També es passa pel
jaciment del poblat iber del Puig, prop de
la gran creu, i per uns quants forns de calç
abandonats. Moltíssima varietat en a penes 4
quilòmetres de recorregut.

L’antic treball de calciner

Això era que
La història de l’ésser humà en el paratge es
remunta, que sapigem, fins al segle VII a.C.,
perquè en el jaciment iber del Puig s’ha trobat restes d’aquella època i fins al segle II a.C.

compensa amb molts altres usos per al gaudi de tothom. Les tradicions es mantenen
però cuiden de la muntanya alhora.

El Santuari, conegut pels pobletans com l’ermita, dedicada als patrons de Vinaròs, sant
Sebastià i la Mare de Déu de la Misericòrdia, es va anar construint en diverses fases i
èpoques.
Els ermitans cuidaven tant de l’ermita com
dels seus bancals. En l’era trillaven ordi, avena i blat, a més de cuidar de la resta de cultius
com ara les garroferes.
És curiós que aquest paratge natural municipal siga el de més recent declaració tenint en
compte que el propi veïnat,, enamorat de la
muntanya i de les seues tradicions, demanava
des de fa més de vint anys la seua protecció.
Inclús, fins fa no molt, al gener, per sant Sebastià, pujaven les famílies per a fer una torrà
mentres el jovent acudia la nit anterior, muntaven les seues festes i encenien fogueres
per a calfar-se.
L’alt risc de perdre el paratge i la seua atenció ja no permeten aquestos excessos, però

El ball de les camaraes celebra la
recol·lecció de la garrofa

Sabors: terra i tradició
L’aspecte dels camps de cultiu de la locali-

Vinaròs posseeix una envejable zona d’horta

tat va canviar molt durant el segle XX. El que
abans produïa blat, ametla, garrofes i olives
es va reconvertir en cultiu de cítrics, encara
que van deixar un buit per a les carxofes amb
denominació d’origen.
Vinaròs està orgullós dels seus forns tradicionals i ho mostra amb una guia específica sobre ells. Així que, sense excuses, caldrà anar i
comprar coca de sal, coc de poma agredolç
o de tomata i pinyons, bastonets amb farciments salats, pastissets diversos… Ideal per a
emportar-se’ls d’excursió al paratge.
Viure al costat de la mar enriqueix la gastronomia de la localitat amb plats com l’arrossejat, el suquet de peix, l’arròs amb galeres
o les galeres a la brasa. Per quelcom Vinaròs
celebra Jornades Gastronòmiques dedicades a l’arròs i als seus famosos llagostins.

El saborós arròs amb llagostins i galeres

Antany, en l’ermita, els pastors portaven corders per sant Sebastià i feien amb ells un
arròs que repartien als pobres. En Setmana
Santa són típiques les farinaes. Amb sant Nicolau i santa Caterina arriben uns deliciosos
pastissets formats per uns quants pisos: bescuit borratxo, damunt merenga i cireres confitades i tot al forn. Quina delícia!

Més enllà del paratge
Des de la senda que circumda el paratge de

Cala Foradada, racó costaner de Vinaròs

la serra del Puig, atalaiant l’horitzó, ja pots ferte una idea de quantes coses esperen la teua
visita a Vinaròs.
La primera cosa que crida l’atenció és el seu
magnífic i històric port i l’àmplia zona de costa,
repleta de cales i platges diferents proveïdes
de tots els serveis. Però si inclús tenen platja
especial per a gossos!. Així que si viatges amb
el teu amic caní pots anar, per exemple, a les
platges d’Aiguadoliva o Llanetes.
I és que Vinaròs és així, vol que tot el món trobe el seu racó especial, siga el que siga allò
que vaja buscant. És una localitat d’aquelles
on tothom és ben acollit.
Si a més de la mar i la muntanya t’agrada l’art,
la història, l’arquitectura, perd-te pels seus carrers i descobreix la seua església fortalesa
de l’Assumpció, amb la seua torre campanar
defensiva. Busca els rastres de l’arquitectura

modernista. Visita el seu Mercat Municipal.
Hi ha tant que veure!
Per no parlar de les seues festes, com les
seues famoses Carnestoltes al febrer, o les
seues festes de Sant Joan i Sant Pere al juny.

Saps ja quin és el crustaci
més famós de Vinaròs?

