
PASEIG AL VOLTANT DEL CASTELL DE SAGUNT

Diumenge passat 16 de desembre, 44 persones entre 6 i alguns anyets més, vam tenir 
l'ocasió de visitar els voltants del Castell de Sagunt. 

Aquest paratge que evoca una època ja passada de la nostra història i s'esten al llarg de 
tres quilòmetres, van ser testimonis, amb tota seguretat, de la lluita que van mantenir 
els saguntins amb Anibal i altres pobles como ara els íbers, els romans, els godos o els 
àrabs, que van deixar oportunament la seua petjada.

Al voltant de les 10:30 vam aparcar els cotxes a l'estació de Sagunt i ens acostàrem 
passejant  pels  carrers  de  la  ciutat  fins  a  un  xicotet  parc  al  peu  de  Teatre  Romà. 
Construït al segle I dC, va ser el primer edifici de l'Estat, declarat en 1896 Monument 
Nacional. Es va edificar aprofitant la concavitat de la muntanya i ens ofereix actualment 



unes condicions acústiques excepcionals per a la celebració d'esdeveniments teatrals i  
musicals. Encara que la seva remodelació no va estar de la cosa més encertada segons 
les nombroses crítiques rebudes. 

Després d'esmorzar, vam iniciar la caminada vorejant les grades del reformat Teatre 
Romà i vam iniciar l'excursió a peu, sempre per la senda que transcorre al voltant de la 
muralla i de les runes del castell.

 

Al  camí  ens  vam trobar  amb la  vegetació  típica  de la  zona en la  qual  abunden la 
“Opuntia  ficus-indica”  també  coneguda  com  la  “higuera  de  chumbo”  o  “figa 
palera”. S’ha de tenir molt de compte amb les seves punxes.



Seguint les marques verdes i blanques del sender local, ens endinsàrem a la pinada que 
hi ha en la part mes ombria de la muntanya. Seguint el camí arribem fins a una porta  
en  la  muralla  des  d'on  es  veuen  molt  bé  les  muralles,  la  ciutat  de  Sagunt  i  les 
muntanyes properes de la Serra Calderona. 

A partir d'ací la pista que seguírem es converteix en senda i arribem a un pal indicatiu 
que ens dirigeix,  d’una banda cap al  mirador i  de l’altra cap als Pouets,  l’Aljub i  un 
poblat  ibèric.  Agafem  aquesta,  que  té  certa  dificultat  en  alguns  punts  i  continua 
envoltant les muralles.



Durant tot el passeig vam poder gaudir dels meravellosos paisatges que ens ofereix la 
zona,  atès  que  el  seu  enclavament  permet  observar  cap  al  nord,  la  província  de 
Castelló,  cap a l'est,  la ciutat de Sagunt i  la mar, cap a l'oest els pobles de la zona 
interior que es situen al voltant de la carreta de Terol i al sud, els principals pobles de la 
comarca de L'Horta Nord i la Serra Calderona.

Continuant el passeig, la senda s'acaba, però seguint les marques verdes i blanques i 
amb molta cura, ja que el camí és mes empinat, arribem fins al poble i entrem. Les 
escales ens pugen una altra vegada fins al peu de la muntanya i creuant unes cases,  
arribem a la zona, probablement, més difícil del recorregut. Amb l'ajuda de diverses 
cadenes subjectes a les roques, aconseguim pujar.



De seguida s'arriba a una altra porta que travessa de nou les muralles i seguim la senda 
fins que passem de nou al costat del barri de Penyetes, tornem al punt de partida per a 
visitar el Teatre Romà, aquesta vegada, des de dins.

Han transcorregut ja tres hores i mitja i s'acosta l'hora de dinar. Bon moment per a 
pensar en tornar fins als cotxes, pel carrer del Castell i el carrer Major fins a arribar a 
l'estació on ens acomiadem fins a la propera ocasió, que com sempre, esperem que 
siga prompte però no millor, perquè és impossible.



Gabriel.


