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CATÀLEG
D'ACTIVITATS

MEDIAMBIENTALS



Castalla ofereix nombroses
activitats mediambientals per
la seua àmplia zona forestal! 

En aquest catàleg podràs trobar
diferents opcions 

 relacionades amb el gaudiment i
la cura del medi ambient per a

realitzar en família.
 

Les activitats proposades estan
impulsades per la Regidoria de

Medi Ambient de Castalla.
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L'AULA DE LA
NATURA

 
 
 

Parc de la Carrasca
966 56 08 10

Dotada de diverses
aules adequadament
condicionades per a la
realització de cursos i
tallers relacionats amb
el medi ambient.

MÉS INFORMACIÓ:



 

Espai natural Xorret de Catí
Amb una extensió de 125,9 hectàrees, compta
amb una àrea recreativa situada entre la Serra
del Maigmó, els Rasos de Catí, la Crestería de
Frare i la Serra del Cid. L'àrea està dotada amb
una barbacoa, un quiosc-bar, diversos
berenadors i zones de jocs infantils.

Allotjament rural en Xorret de Catí
L'espai ofereix un refugi amb 16 matalassets, una
ximenera, lavabos, dutxes, cuina elèctrica i nevera.
També es poden trobar 4 cabanyes de fusta amb
capacitat per a 36 persones.
Empresa que gestiona els allotjaments: Valhalla
           Ctra. CV- 817 Xorret de Catí
            662 19 44 31
             oeste_lacuina@hotmail.com

ACTIVITATS A
L'AIRE LLIURE

Les nombroses zones verdes que envolten el municipi són
perfectes per a la realització d'activitats com el senderisme o el
cicloturisme.

Campament de Fontés
Campament d'Aventures obert tot l'any, pensat per
a tot tipus de grups. Disposa de 16 cabanyes de fusta
i un refugi on es poden practicar diversos tipus
d'activitats multiaventura com ràpel, escalada,
piragüisme, tirolina, etc.

 Partida la Parà, polígon 17 – nº 81
 647 738 728
www.campamentdefontes.com
fontes@campamentdefontes.com

mailto:oeste_lacuina@hotmail.com


SENDERES DE
XICOTET
RECORREGUT (PR) 

PER A GAUDIR AMB ELS
XIQUETS I LES XIQUETES DE LA

CASA!

P R V - 2 8   

P R V - 2 9   

P R V - 3 0   

P R V - 3 1    

P R V - 3 2    

P R V - 3 3    

P R V - 3 4    

P R - C V 8 5   

P R V - 1 4 1   

P R V - 1 4 2   

P R V - 1 4 3   

Xorret de Catí-Cumbre Despeñador

Xorret de Catí-Cumbre del Cid

Xorret de Catí-Rasos de Catí

Xorret de Catí- Xorret de Catí

Xorret de Catí-Cetrería Fraile

Xorret de Catí-Rincón Bello

Xorret de Catí- Ermita de Catí-Pantanet-Catí

Castalla - Planisses - Castalla

Xorret de Catí-Casa Tápena

Xorret de Catí-Playa San Juan

L’Avaiol-Xorret de Catí



I PER A LES MÉS
AVENTURERES...

Senda provinent del Peloponès
(Grècia), s'inicia en el temple de
Delfos. Amb 6.000 km de
longitud, creua l'arc mediterrani
passant per Bulgària, Sèrbia,
Croàcia, Eslovènia, Itàlia, França i
Andorra, fins a endinsar-se en les
comunitats espanyoles del
Mediterrani per a finalment
arribar a Gibraltar. En el seu pas
per Alacant, travessa Castalla.

SENDERA DE GRAN
RECORREGUT GR-7



RUTES DE SENDERISME
INTERPRETATIU

L'Ajuntament de Castalla, per tercer any
consecutiu, organitzarà tres rutes, dues
nocturnes i una diürna, per a donar a conéixer
el patrimoni natural de Castalla. 

Les dates i les zones per les quals discorrerà
cada ruta:
 22 de maig Ruta diürna: Pou de la Carrasca-
La Replana
 9 de juliol Ruta nocturna: Alt  del Xarco

 20 d'agost Ruta nocturna: Xorret de Catí



ACTIVITATS EN EL PARC
 DE LA CARRASCA 

Organitzat en part per l'alumnat de l'IES la Creueta i
voluntaris/es de la Creu Roja, es realitzaran activitats al
Parc de la Carrasca dirigides a xiquets i xiquetes des
d'infantil fins a 6é de primària, per a donar a conéixer i
posar en valor aquest paisatge protegit.

25 DE MAIG AL 5 DE JUNY



JORNADES SOBRE
MEDIAMBIENT

 
 

 
Durant els matins dels dies 25, 26 i 27

de maig, dirigida als col·legis del
municipi. Per les vesprades i el dia 28

oberta al públic en general. 

A. EXPOSICIÓ ITINERANT DE
PLANTES MEDICINALS

B. INSTAL·LACIÓ DE
CARPES EL DIA 28 DE

MAIG
 I. Carpa del Consorci CREA 

Destinada a oferir informació sobre
gestió de residus, compostatge, etc.

 
III. Carpa Paisatge protegit

 de la Serra  del Maigmó i Sit
 9-15h 

Jornada d'informació sobre tot allò que
aquest espai natural pot oferir al públic i
com hem de comportar-nos en el medi

natural. Durant la jornada s'exposarà una
col·lecció de rastres i petjades de fauna i

s'oferirà la possibilitat de realitzar un
taller de petjades.

II. Carpa Creu Roja ambiental: 
Per a oferir informació, sobretot

referent a medi ambient,
voluntariat, etc.

Amb motiu del Dia Internacional del Medi ambient, 5 de juny, es
realitzaran una sèrie d'activitats

 
Quan? L'última setmana de maig i la primera de juny



         PUNT D'INFORMACIÓ
MEDIAMBIENTAL

 
 
 
 
 
 
 
 

S'ofereix informació i assessorament referent a
qüestions mediambientals, com ara la possibilitat
de realitzar voluntariats, formes fàcils d'estalviar
energia a casa, aprendre a reciclar els residus de
manera adequada, etc. 

Quan? Dilluns de 11h a 3h
On? En la primera planta de l'Ajuntament 

També es poden consultar els dubtes per correu
electrònic, enviant un mail a
medioambiente@castalla.org



 

El Consorci de Residus CREA ha implantat una
illa de compostatge comunitari, dirigida al
tractament dels residus orgànics a nivell local.
D'aquesta manera, a partir d'un desfet es pot
generar un valuós recurs: compost d'alta qualitat
per a utilitzar com a abonament orgànic, reduint a
més els impactes ambientals fruit del
desplaçament dels residus. 

A més d'açò, es realitzen també jornades de
compostatge domèstic, repartint el material
necessari per a la seua realització, perquè les
famílies puguen dur-ho a terme des de les seues
pròpies cases.

 ILLES DE COMPOSTATGE
COMUNITARI



ANIMA'T A DESCOBRIR
L'ENTORN NATURAL DE

CASTALLA!


