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Data de declaració de parc natural:

13 de abril de 1987
Data d'aprovació PORN:

(Pla d'ordenació dels recursos naturals)

16 de juliol de 2004

A la comarca de l'Alcoià, entre els termes municipals
d'Alcoi i Ibi, es troba el Parc Natural del Carrascar de
la Font Roja, un dels espais naturals millor conservats
del territori valencià. L'espai natural protegit comprén
unes 2.298 hi ha, i comprén l'alineació muntanyosa de
l'alt de Sant Antoni, el carrascar de la Font Roja i la
Teixereta. La cima del Menejador, amb 1.356 m d'al-
tura és la cota més elevada del parc.

Immergida en el sistema Bètic, la serra presenta una
orientació i una història geològica típiques d'aquesta
serralada. El massís està constituït bàsicament per
roques calcàries de l'era geològica terciària. La cova
Gelada, molt pròxima al santuari de la Font Roja, prova
l'existència dels processos de karstificació que comu-
nament s'associa a aquest tipus de roca. 

Un conjunt de cingleres i codolars se situen sota la
cresta del Menejador. Les pedreres i els materials més
fins, procedents de l'ensorrament de les cingleres i de
la resta de roques calcàries, representen els materials
del quaternari. Les argiles del Keuper són els materials
més antics del parc (període triàsic de l'era secun-
dària), que afloren en la carretera d'accés al santuari de
la Font Roja i en el camí de Tetuan.
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Constitueix també un dels últims reductes de nidifi-
cació d'espècies ornitològiques en les comarques del
sud valencià, com és l'esparver vulgar (Accipiter nisus)

o l'astor (Accipiter gentilis), entre altres. 

Entre totes les espècies de fauna que habiten el parc,
n'hi ha unes poques que cal destacar per la seua
escassetat o raresa com són l'àguila cuabarrada
(Hieraaetus fasciatus), la fagina (Martes foina) i el duc
(Bubo bubo). En la fauna d'invertebrats és rellevant,
pel seu caràcter relíctic, la presència de la palometa
Euphydryas desfontanii.

La solana és regne de diferents espècies de rèptils
com la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus),
l'escurçó ibèric (Vipera latastei), la serp d'escala
(Elaphe scalaris), la colobra llisa meridional (Coronella

girondica) i el fardatxo (Lacerta lepida).

Duc (Bubo bubo)

Fauna

L'existència d'un bosc ben conservat i de diferents uni-
tats paisatgístiques en el parc, com són les cingleres,
les pedreres, els pinars i els cultius, afavoreixen la pre-
sència d'una fauna rica i variada.

Associades a formacions boscoses, es troben espècies
com el pit-roig (Erithacus rubecula) i el reiet coronat
(Regulus ignicapillus), el pinsà comú (Fringilla coelebs),
la mallerenga carbonera (Parus major), el raspinell
comú (Certhia brachydactyla), el gaig (Garrulus glanda-

rius) i el gamarús comú (Strix aluco).

Entre els mamífers, el porc senglar (Sus scrofa) destaca
per la seua abundància; estan també presents la gineta
(Genetta genetta), la mostela (Mussola nivalis), el gat
salvatge (Felis sylvestris), o el teixó (Meles meles).

Gat salvatge (Felis sylvestris)
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granatensis), la moixera (Sorbus aria), el teix (Taxus bac-

cata), etc. L'interés biogenètic de les plantes que formen
aquest bosc i el seu caràcter relíctic en el territori
valencià, li confereixen un alt valor ecològic. El canvi
estacional com a conseqüència del caràcter caducifoli i
marcescent de gran part de les plantes dominants fa d'a-
quests paratges llocs d'una bellesa singular per la varietat
cromàtica.

Carrascar d'ombria: entre els 600 i 1.250 metres d'al-
titud es troba el bosc de carrasques (Quercus ilex ssp.
rotundifolia), que s'enriqueix amb plantes caducifòlies
com el freixe de flor o l'auró, i marcescents com el roure
valencià a les zones més fresques i ombrívoles. Al sota-
bosc del carrascar abunda la diversitat i el nombre d'es-
pècies com l'heura (Hedera helix), el lligabosc mediterrani
(Lonicera implexa i L. etrusca), la rogeta (Rossa pelegrina),
el marfull (Viburnum tinus), l'arç blanc (Crataegus

monogyna).

Matoll de solana: la major insolació i sequedat existents
en la cara sud condicionen la formació d'un matoll amb
carrasques disperses. Les espècies que comunament
apareixen en aquesta unitat són les següents: l'eriçó
(Erinacea anthyllis) a partir dels 900 metres d'altitud, la
gatosa (Ulex parviflorus) i l'argelaga (Genista scorpius),
estepes (Cistus sp.), ginebres (Juniperus oxycedrus), espè-
cies aromàtiques i medicinals com el timó (Thymus vul-

garis), la pebrella (Thymus piperella), la sàlvia de Mariola
(Salvia blancoana ssp. mariolensis), l'espígol (Lavandula

latifolia), el romer (Rosmarinus officinalis) i abundants gra-
mínies que diferencien el matoll de solana respecte del
d'ombria com l'espart (Stipa tenacissima).

Vegetació rupícola: en els talussos, cingleres i tallats
freqüents en la cara d'ombria del Menejador estan pre-
sents plantes adaptades a créixer en condicions d'escas-
setat de sòl, com el trencapedres blau (Jasione foliosa), el
té roquer (Potentilla caulescens), etc. Les seues estratè-
gies d'arrelament els permeten instal·lar-se en fissures en
què a penes s'acumula sòl.

Vegetació

L'orientació de la serra, desplegada de nord-est a sud-
oest, afavoreix que els vents freds i humits procedents
del nord-est, dominants en el parc, queden retinguts
en la cara nord, ocasionant pluges. Així mateix, la vege-
tació facilita la condensació de la boira i es produeix la
criptoprecipitació que augmenta l'aportació hídrica del
terreny.

Aquest fet, al costat del relleu, bastant més abrupte i
accidentat en la cara nord, i del predomini de materials
calcaris en la composició litològica, han procurat l'exis-
tència de diferents unitats de paisatge vegetal:

Bosc de caducifolis: en els racons més ombrius i
humits de la cara nord i per damunt dels 1.250 metres
d'altitud, trobem bosquets de caducifolis compostos
pel roure valencià (Quercus faginea ssp. valentina), el
freixe de flor (Fraxinus ornus), l'auró (Acer opalus ssp.

El parc adquireix gran varietat cromàtica a la tardor
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S'hi han trobat 455 espècies diferents de fongs que es
nodreixen de diferents formes, poden ser saprofítics, parà-
sits i simbiòtics. La fructificació en un any normal comença
pel mes d'octubre i acaba pels mesos de gener o febrer.

Els líquens, associacions simbiòtiques entre un fong i una
alga, colonitzen llocs on difícilment creixen altres
plantes. Són organismes de gran valor ecològic; aliment
i refugi de moltes espècies animals; fixen el nitrogen
atmosfèric, i han resultat ser eficaços bioindicadors de la
contaminació atmosfèrica. En el parc hi ha una bona
representació d'aquests organismes.

Cal destacar la presència d'alguns endemismes.
L'endemisme vegetal és una espècie la distribució mundial
de la qual és molt restringida. Al Parc Natural del
Carrascar de la Font Roja es troben alguns endemismes
exclusius com ara la Salvia blancoana ssp mariolensis i
altres d'una àrea de distribució menor com la boleta de
neu (Beris carnosa ssp hegelmaieri), el pésol valencià
(Lathyrus tremolsianus), la rupícola Saxifraga corsica ssp
cossoniana i la pebrella (Thymus piperella).

pésol valencià (Lathyrus tremolsianus)

Vegetació de codolars: sobre els pendents coberts
de pedres soltes, en la base dels tallats, creixen
plantes adaptades a viure en un medi molt inestable,
com el corner (Amelanchier ovalis), el freixe de flor,
l'auró i la moixera.

Pinars: en les cotes més baixes de la serra, en aque-
lles zones on el carboneig i l'extracció de fusta de
carrasca han sigut intensos, el carrascar ha sofrit una
forta degradació. Els pinars de pi blanc (Pinus hale-

pensis) actualment existents, són en gran part el
resultat de repoblacions efectuades sobre antigues
zones de carrascar.

Cultius: la superfície destinada als cultius és d'escassa
rellevància a causa de les condicions climatològiques i
geogràfiques poc favorables; es tracta de cultius de
secà (cereals, arbres fruiters i oliveres). 

Les condicions climàtiques afavoreixen l'abundància i
varietat de flora micològica i criptogàmica, fongs,
líquens i molses.

Flor de la carrasca (Quercus ilex)
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muntanya, aprofitant el menor pendent i buscant
zones favorables per al cultiu. El nucli de la finca,
administrada per una única família, és el mas; cons-
trucció que complia les funcions d'habitatge, estable
i corral. Les masies van ser el mode de vida i d'ex-
plotació agroforestal més difós en l'entorn llevantí
peninsular. 

Menció especial mereixen les sis caves, o pous de
neu, profunds forats reforçats de maçoneria i sos-
trada, de grans proporcions que, des del segle XVII
fins a principis del XX, servien d'abastiment de neu
compactada als municipis veïns com a element gas-
tronòmic o mèdic. El comerç de la neu va tenir un
important paper en les comarques de la muntanya i
va propiciar el naixement de la indústria gelatera en
localitats com Xixona.

Pou de Neu del Canyo

Història

Al Carrascar de la Font Roja es poden observar
encara les empremtes de les activitats que l'home va
desenvolupar aprofitant els recursos naturals.

La producció de carbó vegetal a partir de branques
seques de carrasca es realitzava mitjançant la cons-
trucció de carboneres que han deixat rodals enne-
grits i sense vegetació, encara apreciables al costat
dels camins.

En algunes zones del parc queden encara restes d'an-
tics forns de calç; estructures cilíndriques on la roca
calcària, mitjançant calor, es transformava en calç
que s'emprava en la construcció i com a desinfectant. 

Les terres cultivades s'exploten en finques dissemi-
nades pel parc, la majoria sobre les faldes de la
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Pla de la Mina

Poc després s'arriba al pla de la Mina, on hi ha una
reproducció d'un forn de calç i dos miradors per
damunt. Ací pot apreciar-se el color rogenc de les
argiles que afloren entre la roca calcària constitu-
tiva d'aquestes muntanyes.

Pla dels Galers

A 1,1 km de l'inici arribem al pla dels Galers, on
és fàcil trobar en el fang empremtes i rebolca-
dors de porc senglar. En aquest tram de l'itine-
rari, el carrascar forma una densa coberta de
vegetació on abunden distintes espècies de
molses, líquens i enfiladisses, afavorides per una
major humitat ambiental i un apreciable descens
de la temperatura.

Mirador de Pilatos

Uns 900 m més endavant trobem a la dreta el
mirador de Pilatos, des del qual hi ha una esplèn-
dida panoràmica de la serra de Mariola i la vall del
riu Polop. Mirant cap a arrere, en contemplar la
cara nord del Carrascar de la Font Roja, pot veu-
re's en les zones altes l'abundància de caducifolis
que, mesclats amb les alzines, constitueixen el
bosc mixt mediterrani.

Mas de Tetuan

A 2,6 km del principi arribem al mas de Tetuan,
exemple d'explotació agrícola tradicional, cons-
truïda a finals del segle XIX. Al costat de l'era s'ob-
serva un exemplar centenari de teix, espècie de la
qual queden molt pocs exemplars al parc. 

Itinerari del Menejador

Aquest itinerari d'uns 6 km, és la principal ruta del
parc, i se sol realitzar en unes 2,30 hores. 

La primera meitat de la ruta transcorre per la cara
nord de la serra, on podem contemplar el carrascar
d'ombria caracteritzat per l'abundància d'alzines
amb alguns exemplars d'auró, freixe i roure valencià
o roure de fulla petita.

Cova Gelada

Partint del Centre de Visitants, situat a 1.050 m
d'altitud, a uns pocs metres de distància arribem a
la Glorieta dels Paellers, on es troben les alzines
més antigues del parc. A 20 m descobrim a l'es-
querra la cova Gelada, que es caracteritza per ser
molt fresca (7º C). 
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6 7 El Menejador

Arribats al depòsit d'aigua per a extinció d'incendis
queden 500 m fins al cim. El Menejador, amb 1.356 m, és
un dels punts més alts de la província, la qual cosa fa que
en dies clars es puga veure fins i tot l'illa de Tabarca, o la
taula d'Almansa, a més de les muntanyes del voltant:
Mariola, Aitana, Cabeçó d'Or, Maigmó, Penya Roja...

En descendir, seguint per la pista forestal, trobem a 50 m
del depòsit la senda de les Carboneres que mitjançant
escalons, i amb bastant pendent, ens porta per l'ombria de
tornada cap al pla de la Mina. És una senda d'uns 900 m
molt estreta que fa que el visitant se senta per complet
envoltat pel bosc. 

La senda acaba en la pista forestal, que seguirem cap a
la dreta fins arribar en 10 minuts a la plaça del Santuari,
on es troba la popular font Roja, l'ermita i l'edifici de
l'antic hotel, convertit ara en Ecocentre.

Vista cap al nord des del Menajador

Cava Coloma

A 800 m arribem a la cava Coloma, amb 2.200 m3 de
capacitat, que és una de les antigues construccions
emprades per a la conservació i l'emmagatzemament
de neu, obtingut d'arreplegar i premsar dins, la neu
dels voltants del pou, i compactar-la posteriorment

Seguint per la pista forestal, passem al vessant sud o
solana, i podem observar la diferent vegetació que
ocupa aquesta zona, on les alzines apareixen dis-
perses i escarransides, predominant les plantes aro-
màtiques com el timó, gramínies com l'espart (Stipa

tenacissima) i també argelagues, estepes i ginebres.
En aquesta zona és fàcil veure rèptils com la colobra
d'escala o el fardatxo. Des d'ací es poden veure unes
altres tres caves: Noguera, Simarro i Canella.

Cava Coloma
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Des d'aquest lloc podem veure el carrascar d'ombria
caracteritzat per l'abundància d'alzines, amb alguns
exemplars d'auró, freixe i roure valencià o roure de
fulla estreta.

Pla dels Galers

A 1,1 km de l'inici arribem al pla dels Galers, el punt
més alt de la ruta i on és fàcil trobar en el fang
empremtes i rebolcadors de porc senglar. En aquest
punt, mirant cap a les zones més elevades, pot dis-
tingir-se el bosc mixt mediterrani caracteritzat per l'a-
bundància de caducifolis que acompanyen les carras-
ques. Creuant el pla cap a la dreta, trobem la senda
que baixa cap al barranc de l'Infern. 

Entre la vegetació més característica es poden observar
espècies enfiladores com el lligabosc mediterrani i la
rogeta. També destaca la presència, en les zones més
asolellades, d'arbusts com la ginesta (Cytisus heteroch-

rous), la ginesta negra (Cytisus reverchonii) i l'arç blanc
(Crataegus monogyna).

Aquest ambient resulta ser l'hàbitat de moltes espècies
animals, entre les quals podem observar aus com espar-
vers vulgars, astors, pit-roigs, busqueretes (Sylvia sp.),
rossinyols (Luscinia megarhynchos)...

Als 10 minuts de descens trobem un espectacular
penya-segat rocós, on el camí fa un gir que ofereix una
bonica vista del vall del riu Polop.

A mesura que avancem s'observa un canvi en el tipus de
vegetació, del carrascar d'ombria es passa al predomini
de pinar, que correspon fonamentalment a repoblacions
de pi blanc en zones ocupades anteriorment per alzines.
L'estrat arbustiu d'aquest ecosistema és més pobre
quant a quantitat i varietat d'espècies, i hi predominen
les argelagues, estepes i alguns ginebres.

Itinerari del barranc de l’Infern

Aquest itinerari d'uns 4’5 km se sol realitzar en unes
1:45 hores, i transcorre pel vessant nord entre els
950 i 1.190 m d'altitud. 

Cova Gelada

La ruta s'inicia en el Centre de Visitants, i a poca dis-
tància s'arriba a la Glorieta dels Paellers, on es troben
les alzines més antigues del parc. A 20 m descobrim
a l'esquerra la cova Gelada, que es caracteritza per
ser molt fresca (7º C). 

Pla de la Mina

Poc després s'arriba al pla de la Mina, on hi ha una
reproducció d'un forn de calç i dos miradors amb
boniques vistes. En aquesta zona pot apreciar-se el
color rogenc de les argiles que afloren entre la roca
calcària constitutiva d'aquestes muntanyes.
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4 4 L’itinerari curt

Aquest itinerari d’uns 750 m, que se sol realitzar en a
penes 25 minuts, transcorre per la zona d'ús públic en
el vessant nord de la serra i ens permet, sense arribar
a cansar-nos, conéixer les característiques de l'ecosis-
tema mediterrani present en el parc. 

L'itinerari ix d'una senda situada a l'esquerra de la
gran carrasca que hi ha en la zona de l'aparcament. A
uns 200 m podem veure a l'esquerra una antiga
pedrera de la qual es va obtenir pedra per a la cons-
trucció d'alguns edificis de la zona.

Al llarg de tot l'itinerari pot observar-se la varietat d'es-
pècies que conformen aquest carrascar: alzina, auró,
freixe, pi blanc i arbusts com el marfull o el corner.

Barranc de l'Infern

Després de poc més d'una hora de camí, arribem al
barranc de l'Infern, zona molt humida i fresca, per on
arriba a córrer l'aigua en època de pluges. Ací
abunden les falagueres i molses, i les fulles del mar-
full arriben a tenir una grandària espectacular. També
hi ha esbarzers (Rubus ulmifolius), ruscs i heures.

Caminant cap al següent barranc podrem veure, en
mirar cap amunt, l'edifici de l'Ecocentre, i observem
que estem en el punt de menor altitud de la ruta.

En a penes 20 minuts haurem aconseguit la carre-
tera, després de travessar dos xicotets barrancs. A la
dreta de la corba es troba la font del Rossinyol, i unes
escales que porten fins a una àrea de paellers.
Caminant al costat de la carretera arribem en 10
minuts al Santuari.

Vista de l’Ecocentre des del barranc de l’Infern
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Cova Gelada

A poc menys de 100 m s'arriba a la cova Gelada,
exemple del modelatge kàrstic que es dóna en mun-
tanyes constituïdes per roca calcària. Un altre
exemple d'estructures resultants dels processos ero-
sius que afecten aquestes roques es la penya l'Espinella
que es troba a l'esquerra de la pista un poc més enda-
vant i serveix d'abric a un auró de port arbustiu.

Veurem al llarg de la pista que aflora una veta de
materials argilosos que aporten color rogenc a la
terra i donen nom al paratge.

Pla de la Mina

A 300 m de la zona de paellers està el pla de la Mina,
on és fàcil trobar en el fang empremtes i rebolca-
dors de porc senglar. Ací hi ha una reproducció d'un
forn de calç, al costat del qual hi ha unes escales que
porten cap a dos miradors. El primer ofereix una
vista de la foia d'Alcoi i la conca del riu Serpis en el
camí cap a Gandia. El segon, al qual s'accedeix per
unes escales descendents, mostra una bella panorà-
mica del vall del riu Polop i de la vessant sud de la
serra de Mariola.

Des d'ací prendrem el mateix camí, però creuant
pels paellers, per a anar cap els antics xalets muni-
cipals que es troban a uns 500 m.

Baixant les escales que hi ha al davant, s'arriba a la
placeta del Santuari, on es troba la famosa font
Roja, de la qual brolla aigua molt fresca. Al costat hi
ha l'ermita i l'edifici Font Roja Nature (FRN), que
alberga el Centre de Visitants del parc. Des del seu
mirador s'oferix una vista espectacular del barranc
de l'Infern. Des d'allí es veu l'aparcament on acaba
aquest itinerari.

Font dels Xops

A penes 100 m més endavant arribem a la font dels
Xops, on creixen bells exemplars d'àlber (Populus

alba), un dels quals creix tombat. A sobre s'enrotllen
vells peus d'heura. També en aquesta zona hi ha
roures valencians i a la primavera és espectacular la
floració dels lliris comuns (Iris germanica).

Pujant les escales arribem a la zona d'acampada
regulada, amb capacitat per a 20 tendes (informació
i permisos en l'Ajuntament d'Alcoi: 965537141).
Unes altres escales ens porten a creuar la carretera
per arribar a la pista forestal que porta cap a la glo-
rieta dels Paellers, molt freqüentada pels visitants ja
que disposa de zones on es pot fer foc si no es
declara alerta 3.

Des del Pla de la Mina tenim una bona vista

cap al nord



Allotjament

A més de l'oferta hotelera d'Alcoi i Ibi, en els voltants
del parc hi ha albergs i cases rurals. La Font Roja dis-
posa una zona d'acampada regulada; el permís ha de
sol·licitar-se amb alguna antelació al centre d'infor-
mació juvenil de l'Ajuntament d'Alcoi
(tel. 96 553 71 41).

Gastronomia

Alguns plats típics de la zona són: bajoques farcides
(pimentons roigs farcits d'arròs), olleta de músic
(estofat de fesols), pericana (pimentons secs, abadejo i
oli d'oliva), borreta (guisat d'espinacs amb abadejo i ou
escaldat) o giraboix (guisat de penques i carn, sem-
blant a l'olla) molt típic a Ibi. Són famosos els dolços
alcoians, confits, pastissos de glòria, i també el café-
licor, beguda estimulant de consum massiu durant les
festes de Moros i Cristians.

Com arribar-hi

El Centre de Visitants del Parc es troba a 11 km
d'Alcoi, per la carretera que porta al santuari de la
Font Roja.

A l'eixida d'Alcoi en direcció a Alacant per la N-340,
naix la carretera AP-2001 d'accés a la Font Roja
(la desviació està senyalitzada).

Es recomana iniciar la visita des del Centre de
Visitants, habilitat en l'edifici Font Roja Natura, junt
amb el santuari. On trobarà disponible material audio-
visual divulgatiu, sobre els valors ambientals i culturals
del parc. A més, en el dit edifici també podrà rebre l'a-
tenció d'altres dos entitats com la CAM, en el seu

Visites d'interés

En l'àrea del santuari de la Font Roja es troba l'ermita
dedicada la Mare de Déu dels Lliris. Sens dubte, el fet
cultural que defineix el Carrascar de la Font Roja és
l'extraordinari succés del 21 d'agost de 1653, quan el
religiós Antoni Bonaventura Guerau va trobar la
imatge de la Mare de Déu en el bulb d'un lliri. Deu
anys més tard es va alçar la primera ermita, amb suc-
cessives reconstruccions fins l'actual. Aquest esdeve-
niment va fer que aquest paratge es convertira en
centre atenció religiosa, que encara hui és recordat
amb la popular i multitudinària romeria que cada estiu
se celebra en honor a la Mare de Déu dels Lliris. 

Durant els anys 20 del passat segle es va construir, al
costat del santuari, un hotel que va estar funcionant
amb èxit durant més de 50 anys. També són d'aquesta
època la filera d'antigues cases municipals d'estiueig.
En la dècada dels 90, sobre la base de l'antic hotel es
va edificar l'actual Ecocentre, destinat a mostrar els
aspectes naturals i culturals relacionats amb el Parc
Natural del Carrascar de la Font Roja. 

- Pintures rupestres de la Sarja
- Poblats ibèrics del Puig i de la Serreta
- Ermita de Sant Antoni 
- Ermita de Sant Pasqual 
- Castell de Barxell

- Parc Natural de la Serra de Mariola (barranc del
Cint, - paratge de Sant Cristòfol, font de Mariola...)

- Paratge natural municipal Racó de Sant Bonaventura
- els Canalons
- La Serreta
- Barranc dels Molins



Centre d'Educació Ambiental (CEMACAM), i l'estació
Científica dependent, de la Universitat d'Alacant.

El personal encarregat del Centre suggereix als visitants
distints recorreguts pel parc, i tambe poden sol·licitar-se
els serveis d'un guia, si es desitja, per a centres escolars i
associacions.

Caminar sense deixar empremta

Deixeu el lloc més net que quan vau arribar, el
vostre fem i si pot ser el que trobeu, dipositeu-lo en el
contenidor més pròxim.

Respecteu el camí i ateneu els senyals de les

pistes, no prengueu dreceres, fareu un important favor
a l'ecosistema.

El foc és el major enemic de les muntanyes, no
enceneu fogueres, ni fumeu. Respireu aire pur.

Contempleu les plantes sense destrossar-les, no
arranqueu plantes ni flors, preneu notes o fotos.

Observeu els animals sense molestar-los, la caça
està prohibida a tot el parc natural.

Utilitzeu els establiments hotelers i turístics en els

municipis pròxims, en el parc no podeu acampar.

Teniu cura de les fonts, és el bé més preat de les

nostres muntanyes, no les contamineu.

Oblideu-vos dels vehicles de motor, gaudiu del

silenci, el soroll també és una forma de contaminació.

Respecteu el patrimoni historicocultural, eviteu
accions que puguen deteriorar els bancals o les cons-
truccions.

Els gossos han d'anar lligats, poden causar molès-
ties a les avifaunas

Si fas soroll o parles fort, et perdràs els sons del

parc

Si teniu una emergència, telefoneu al 112.


