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Trau-li goig a la Natura

Mantén net l’entorn, utilitza els contenidors de fem si n’hi 
ha. Si no és així, recorda portar el fem fins el contenidor més 
pròxim.

L’acampada lliure no està permesa.

Es prega el màxim respecte a la flora i fauna.

No introduïsques espècies noves de la fauna i la flora.
Porta els animals domèstics controlats.

Recorda que el soroll també és contaminació.
Es demana per això un comportament discret i silenciós.

Atenció amb el foc. No fer foc o llençar cigarrets encesos, ni 
encara que consideres que estiguen apagats.

Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i 
autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies 
autoritzades.

ELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS són patrimoni 
de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per 
al goig de les generacions futures.

seguint estos consells

MENJAR
SUGGERÈNCIES 

Salón Ismael  
C/ Poeta llorente, 116
Tel: 961 661 783
 

Tapas y Jamón
C/ Poeta llorente, 37
Tel: 962 763 041
 

Asador La Mandrágora braseries  
C/ Guillermo Roch, 67
Tel: 962 760 550
 

DORMIR
SUGGERÈNCIES

Hotel Villa Bensusan  
C/ Paraíso, 8 (Urbanización Rincons)
Tel: 961 115 931
 

Gastronomia i allotjaments
l’arròs és l’ingredient bàsic dels plats tradicionals del municipi, siga caldós (amb bledes) o sec 
en forma de paella, a la que hi ha costum d’afegir-li, a més del garrofó i la bajoqueta, les verdures 
disponibles en cada època de l’any, com ara carxofes o floricol.

www.lapobladevallbona.es

Una illa de naturalesa en el cor d’una comarca, El Camp de Túria, densament ocupada i molt 
usada des de molt antic per l’agricultura i la indústria. Per la seua proximitat als grans nuclis 
de població i la varietat d’equipaments de què disposa, és un lloc immillorable per a passar un 
agradable dia a l’aire lliure sense més complicacions.
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Estepa de Cartagena

Timó

Llebre

Perdiu

Flora i fauna
FlORA
la zona és bàsicament un pineda de pi blanc, 
enriquida en el sotabosc amb arbustos com 
ara llentiscles i coscolls de bona talla. Hi ha 
abundància de plantes aromàtiques i medici-
nals, sobretot romer, timó, sajolida i ruda. A 
més, per als botànics té una importància ex-
cepcional ja que en els seus voltants es va lo-
calitzar l’únic exemplar existent en la Comuni-
tat Valenciana, que se sàpia, de la denominada 
estepa de Cartagena. 

FAUNA
El caràcter sec i càlid del paratge el fa ideal per 
als rèptils, com els dragons comuns i rosats, 
la sargantana cendrosa i el fardatxo ocel·lat. 
Amb sort, podrem veure lliscar en la llunyania 
la inofensiva colobra verda. Freqüenten la 
zona en busca de menjar, normalment quan 
no hi ha visitants, rabosots, genetes, coni-
lls i llebres; els esquirols són més atrevits. 
Entre les aus, hi ha diverses espècies que 
nien directament en el sòl, com la cogullada, 
el bitxac i la perdiu. A poqueta nit comença 
l’activitat dels mussols i les òbiles. 

Una pineda amb molts habitants

Com arribar / guia pràctica
Es troba a 7 km al nord del nucli urbà, just en el límit amb els termes de Bétera i Náquera, i es 
pot accedir amb cotxe pel camí de la Casa Blanca, en direcció a la urbanització Pedralbilla.

EXTENSIÓ
11 ha

INFORMACIÓ
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93
Tel: 962 760 050
Possibilitat de visites guiades: 
Tel: 962 763 021 ext 215
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Flora i fauna

FLORA
La vegetació actual del paratge està condicio-
nada per les antigues transformacions agríco-
les. Però no confonguem escassetat d’arbres 
amb pobresa vegetal. La falta d’ombra provoca 
una gran abundància de plantes amants del 
sol, moltes d’elles exclusives de les terres 
valencianes. No cal que coneguem els noms 
de totes: és prou amb observar les seues 
belles flors i aspirar-ne la fragància. La millor 
època per a fer-ho és sens dubte la primave-
ra, però la tardor ens portarà també grans sor-
preses. I si volem endinsar-nos en el món de 
la botànica, en l’Aula de Naturalesa trobarem 
fotos de les plantes més interessants. 

Un passeig entre les flors

FAUNA
En els punts d’aigua del paratge són abun-
dants els amfibis, representats per quatre 
espècies de renocs i una de granotes. La 
forta insolació és ideal per a l’existència de 
nombrosos rèptils, tant fardatxos i sargan-
tanes com colobres, totes elles inofensives. 
És també territori de cacera de nombroses ra-
pinyaires, com les àguiles daurada, serpera 
i de panxa blanca; l’esparver, el falcó pele-
grí, el soliguer i el gran duc. Entre els pardals 
més abundants està la falcia comuna, abe-
llerol europeu, palput, picot, cargolet i ros-
sinyol. Són muntanyes també de porcs sen-
glars, acompanyats d’altres mamífers com 
ara eriçó europeu, musaranya grisa, rabosa, 
mostela, fagina, teixó, gat salvatge i conill. 

Com arribar / guia pràctica
En el nucli urbà cal seguir l’avinguda Germanies fins el final, on es gira a la dreta per a agafar el 
camí de la Font. Uns 7 km més tard s’arriba a la urbanització Els Amics, on caldrà deixar la carre-
tera quan veurem les indicacions que ens portaran fins el paratge.

EXTENSIÓ
53 ha

INFORMACIÓ
Informació Turisme Carcaixent
Marquesa de Montortal 54
Tel: 962 457 667 / 649 281 687
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Dificultat: Molt baixa
Circular: Sí
Longitud: 1 km
Desnivell: 20 metres
Bicicletes: Sí
Senyalització: Sí
Eixida/arribada: Àrea recreativa

Hi ha un senda circular d’a penes un km. que permet recórrer tot el paratge. El seu traçat està divi-
dit en quatre àrees temàtiques que ens parlen de l’aire, el sòl, l’aigua i la diversitat. la zona disposa
d’àrea recreativa equipada amb font, taules i servicis adaptats, a més de jocs infantils i pistes de
petanca. 

Itinerari recomanat
Senda local

Merendero de la Manguilla
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Sendes

Per la seua extensió modesta, es recorre fàcilment sense necessitat de sendes homologades. 
Les antigues cavallerisses alberguen l’Aula de Naturalesa, on podrem assabentar-nos de com 
estes terres van ser bancals de secà fins que en 1950 es van convertir en tarongerars i es va 
introduir en elles per primera vegada el cultiu de les taronges sanguines.
El paratge disposa de totes les instal·lacions necessàries per a passar un dia de camp: taules, 
sanitaris, jocs infantils, molta ombra. I, sobretot molta aigua, procedent de la Font de la Parra i 
utilitzada per a l’abastiment de la població de Carcaixent des de l’any 1600.

Per als que vullguen caminar un poc més, ixen del paratge quatre rutes de diferent dificultat. Des-
taquem la coneguda com el camí dels calciners, que oferix unes vistes panoràmiques del paratge i 
el seu entorn, de les comarques veïnes i de la mar.

Dificultat: Moderada-alta
Circular: Si
Longitud: 9 km 
Desnivell: 400 m. Pendent molt fort al principi i al final
Bicicletas: Si
Senyalització: Si. Marques roges en les pedres
Eixida/arribada: Part superior de l’Hort de Soriano, entre dos basses

itinerari recomanat
Camí dels Calciners



Flora i fauna
FlORA
la zona és bàsicament un pineda de pi blanc, 
enriquida en el sotabosc amb arbustos com 
ara llentiscles i coscolls de bona talla. Hi ha 
abundància de plantes aromàtiques i medici-
nals, sobretot romer, timó, sajolida i ruda. A 
més, per als botànics té una importància ex-
cepcional ja que en els seus voltants es va lo-
calitzar l’únic exemplar existent en la Comuni-
tat Valenciana, que se sàpia, de la denominada 
estepa de Cartagena. 

FAUNA
El caràcter sec i càlid del paratge el fa ideal per 
als rèptils, com els dragons comuns i rosats, 
la sargantana cendrosa i el fardatxo ocel·lat. 
Amb sort, podrem veure lliscar en la llunyania 
la inofensiva colobra verda. Freqüenten la 
zona en busca de menjar, normalment quan 
no hi ha visitants, rabosots, genetes, coni-
lls i llebres; els esquirols són més atrevits. 
Entre les aus, hi ha diverses espècies que 
nien directament en el sòl, com la cogullada, 
el bitxac i la perdiu. A poqueta nit comença 
l’activitat dels mussols i les òbiles. 

Una pineda amb molts habitants

Com arribar / guia pràctica
Es troba a 7 km al nord del nucli urbà, just en el límit amb els termes de Bétera i Náquera, i es 
pot accedir amb cotxe pel camí de la Casa Blanca, en direcció a la urbanització Pedralbilla.

EXTENSIÓ
11 ha

INFORMACIÓ
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93
Tel: 962 760 050
Possibilitat de visites guiades: 
Tel: 962 763 021 ext 215
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PUNTS D’INTERÈS
1. Pendent molt forta amb pedres soltes. No desanimar-se!
2. El camí es fa més pla. Cases de Cucó. Vistes del Montdúber, recognoscible per les seues antenes.
3. Gira cap al nord. Restes de les cases d’Alberola
4. Pujada cap a la pineda dels Frares
5. Desviació. La tornada és per la dreta. Si ens queden forces, el ramal de l’esquerra ens portarà 
en 30 minuts (anada i tornada) al Molló de Miramar, amb esplèndides vistes de la Valldigna i la 
mar.
6. Descens pronunciat fins al punt de partida.
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Trau-li goig a la Natura

Mantén net l’entorn, utilitza els contenidors de fem si n’hi 
ha. Si no és així, recorda portar el fem fins el contenidor més 
pròxim.

L’acampada lliure no està permesa.

Es prega el màxim respecte a la flora i fauna.

No introduïsques espècies noves de la fauna i la flora.
Porta els animals domèstics controlats.

Recorda que el soroll també és contaminació.
Es demana per això un comportament discret i silenciós.

Atenció amb el foc. No fer foc o llençar cigarrets encesos, ni 
encara que consideres que estiguen apagats.

Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i 
autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies 
autoritzades.

ELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS són patrimoni 
de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per 
al goig de les generacions futures.

seguint estos consells
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