
 
El dia 14 d'abril vam anar fins al Racó dels Presseguers que es troba en el Parc 
Natural de Tinença de Benifassà. El racó dels Presseguers està a tocar del Parc 
Natural dels Ports. Aquest racó està en el barranc dels Presseguers el qual forma 
un bonic salt d'aigua.  

Si aneu a l'estiu tingueu en compte que pràcticament tota la ruta està descoberta 
de vegetació. 

Com arribar: -  Aneu fins a la localitat de la Sénia, un cop a la 
localitat, continueu pel carrer Barcelona seguint en tot moment les indicacions 
cap a l'Embassament, el carrer passa a ser primer Tarragona i, posteriorment, 
carrer Berenguer IV. A la sortida del poble arribareu a una petita rotonda, agafeu 
la segona sortida cap a l'Embassament per la carretera CV-105. Passareu un 
cartell que diu Castell de Cabres 32. La carretera va pujant fins a l'embassament 
d'Ulldecona. Passeu pel pont que creua l'embassament. Un cop passat el pont 
agafeu la pista de terra que hi ha a la dreta. A l'inici de la pista veure fletxes que 
indiquen que aneu en direcció al Salt del Robert. Anireu pujant, pel barranc de la 
Fou,  per la pista de terra que voreja l'embassament, aquesta pista està 
adequada per anar en turisme. La pista arriba a un encreuament de pistes. 
Agafeu la pista de l'esquerre que continua creuant el pont del barranc de la Fou. 
Continueu per aquesta nova pista en pitjor estat, però apte per anar en turisme, 
fins que veureu a la dreta del camí un cadenat que talla l'accés a una pista. 
Aquesta pista és la que agafareu per continuar a peu la ruta. Per aparcar podeu 
estacionar el cotxe al costat del cadenat (hi ha lloc per un cotxe) o deixar-lo 
arrenglerat al marge de la pista uns metres més endavant. 

 

 



 
 

 

Ruta: - Salteu el cadenat que talla l'accés a la pista. Continueu per la pista fins 
que arribareu a la riera del barranc del Salt. Creueu la riera per continuar per la 
pista. Quan vam anar-hi nosaltres no baixava aigua pel barranc. 

 

La pista comença a pujar pel barranc dels Presseguers. La riera del barranc està 
a la dreta de la pista. Hi ha trams de la pista que hi ha més desnivell. Després 
d'uns trenta minuts la pista acaba on hi ha un pal granat de la 
Generalidad Valenciana. 

 



 

 

Continueu pel sender que s'inicia al costat del pal granat. El sender baixa 
ràpidament a la riera. Creueu la riera per les pedres per continuar per un corriol 
que va paral·lel a la riera. Uns metres més endavant torneu a creuar la riera. 
Arribareu a una balma. 

 

Passeu pel costat de la balma i, tot seguit, creueu un altre cop la riera per 
continuar pel sender que puja entre blocs de pedra fins al Racó dels Presseguers. 



 
 

 

 

 


