8a Marxa senderista de la comarca del Matarranya
Data: diumenge 15 de març de 2009
Participants (18): Joan Marquès, Maria Alías, Joan Gassol, Encarna Hidalgo,
Pilar Hidalgo, Antonio López, Alícia Domínguez, Alba i Aleix López, Josep
Mariné, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni Coll. Invitats: Joaquim Barriach,
José Lozano, Concha Beltran, Josep Maria Rodríguez i Rosa Maria Marca.
Hores totals: 5,30
Itinerari : A un quart de nou
del matí tots els amics i
participants, més d’un miler,
anem acudint a la Plaça de
Espanya, la principal de
Calaceit , al control de sortida
recollim les credencials de la
Marxa i ens prenem el cafè
amb llet i el coc que
l’organització ofereix.
Ens fem la fotografia del Grup
i pels vols de les nou ja estem
caminant. Sortim de Calaceit i
ens dirigim cap el Sud, creuem la carretera d’Alcañiz i pugem pel camí del
Calvari, tot seguin les capelletes de les estacions del Viacrucis. Al altiplà del
turo hi ha l’ermita-santuari de Sant Cristòfol, bastida en el segle XVIII.
Poc a poc la marxa va prenen direcció SO. Pugem fins el gran poblat ibèric de
“San Antonio”, dels segles V – IV aC.,anomenat així per la capelleta que corona
el punt mes alt, dedicada a Sant Antoni Abat.
Continuem camí i fem cap al
segon control vora l’ermita de
Santa Anna del segle XVIII, a
la gran explanada de les
rodalies fem un descans
mentre
ens
cruspim
l’esmorzar
ofert
per
l’organització a base de pa
amb tomàquet, pernil de Terol
, olives negres de Calaceit ,
vins blanc i negre, aigua
mineral etc.. És a dir, una
festassa.
A partir d’aquest punt bifurquen els recorreguts curt i llarg de la Marxa. La
majoria continuem pel darrer recorregut, seguim direcció SO. i anem cap el
poblat ibèric dels Castellans, del segles VI –II aC.

Mentre en el tercer control ens ofereixen pa torrat amb mel i ametlles, anem
visitant les runes d’aquest petit assentament, dotat de mesures defensives
excepcionals.
Tot seguit continuem camí
cap el SE., creuem el barranc
dels Gascons, prenen el camí
del NE., passem a frec del
mas de l’Advocat i poc
desprès trobem la bassa dels
gossos, conjunt de pedra, de
forma circular, enfonsada a
ras de terra amb una gran
pica a la part superior i unes
escales també de pedra per
accedir al fons.
Mes endavant passem pel
vell mas del Xiprer que serva una alzina monumental anomenada la Carrasca
del mas del Xiprer, novament control i avituallament, galetes i vi dolç.
A l’últim turó abans d’arribar a Calaceit ens espera el darrer control de la Marxa
on ens donen fruita per anar recuperant forces. A continuació accedim a les
runes del poblat ibèric del Tossal Redó, dels segles VII –VI aC. d’estructura
semblant als visitats anteriorment, amb un carrer central i dependencies petites
ambdós costats.
Anem cap el NO, salvem el darrer tros del recorregut albirant sempre al front el
promontori curull de cases que ocupa Calaceit. A tres quarts de tres de la tarda
arribem al poliesportiu on clou la caminada amb una suculenta paella.

