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Situat entre Castalla i Petrer, és un enclavament d’un valor ambiental 
ben alt, que forma part del Paisatge Protegit “Serra del Maigmó” i 
“Serra del Sit”.

El conforma una vall ben ampla dominada per les serres del 
Maigmó i el Frare, amb altures superiors als 1.200 m. Aquest 
relleu accidentat, el clima i la presència de l’home des de la 
prehistòria (Edat del Bronze) han creat un paisatge de contrastos. 
On antigament dominaven boscos de carrasques, a hores d’ara 
predominen les repoblacions de pi blanc, que conviu amb terres de 
conreu, recuperades per la Diputació d’Alacant, on trobem ametllers, 
oliveres o cirerers, que creen un paisatge en mosaic que afavoreix 
la conservació de la biodiversitat i ajuda en la prevenció d’incendis 
forestals.

En aquest bell entorn, hi podem trobar una zona recreativa, una 
zona d’allotjament en cabanyes i altres elements d’ús públic que fan 
d’aquest indret un espai ideal per a gaudir de la natura.

Àrea recreativa
La zona recreativa és un espai obert al qual pot accedir-se en 
qualsevol moment, no així a les instal·lacions (lavabos, barbacoes i 
Quiosc-bar) que tenen l’horari següent:

Horari d’obertura

Les instal·lacions s’obrin tots els caps de setmana i festius (nacionals 
i autonòmics) de l’any, excepte els dies 24, 25, 31 de desembre i l’1 
de gener

Hivern: de 10 h a 18 h.
Estiu: de 10 h a 20 h.
(El canvi horari coincideix amb el canvi oficial)

Barbacoes

L’obertura, dins de l’horari establit, depén del risc d’incendi forestal 
existent. En cas de ser-ne de nivell 3, no s’obririen, i s’hi podrien 
tancar el mateix dia i sense avís previ.

L’espai natural

Pot consultar-se el nivell de preemergència d’incendis forestals en 
la pàgina www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales

Normes d’ús

• No es permet fer foc fora de les barbacoes.
• No es permet l’ús de paellers de gas,  

ni dins ni fora de les barbacoes.
• No es reserven les instal·lacions
• Només pot utilitzar-se llenya o carbó per a fer foc.

Hi ha disponibles 6 focs en les barbacoes, però, així i tot, perquè 
puguen utilitzar-les el major nombre de persones possible, demanem 
un ús solidari i cívic d’aquestes.

A 2 Zones d’aparcament, 
amb dues places reservades 
per a discapacitats

B Lavabos, i en trobrarem 
un, d’adaptat

C 6 Barbacoes

D  3 aigüeres

E 26 Taules pícnic, una 
d’elles adaptada

F Font

G Zona de joc infantil

H Quiosc-bar

I Aula

J Inici itineraris

Llegenda-Pla

Xorret de Catí
Àrea recreativa i refugis



www.alicantenatura.es

Consells

Adreces d’interés

• Respecta la resta d’usuaris de l’Espai
• Respecta les instal·lacions i fes bon ús d’elles
• Respecta la fauna i flora: no molestes els animals ni trepitges o arranques plantes.
• No llances fem a terra, deixa’l als contenidors
• Si tots col·laborem, podem mantenir aquest espai natural, de tant de valor 

ambiental, en bones condicions, i ens assegurarem poder continuar gaudint d’ell.

Alacant Natura

 965 56 55 66   info@alicantenatura.es 

 www.facebook.com/AguaMedioambienteEnergiaDiputacinAlicante

 @AMEDipuAlicante

Telèfon emergències: 112

Xorret de Catí
Àrea recreativa i refugis

Zona de refugis

Disposa de 2 cabanyes (amb higiene i cuina) amb 
capacitat per a 8 persones i 1 amb capacitat per 
a 4 persones.

També hi ha un refugi amb capacitat per a 16 
persones, amb cuina, saló, lavabos i sacòdrom.

Aquestes instal·lacions les gestiona una empresa 
concessionària, que pot canviar, per la qual cosa 
per a realitzar qualsevol consulta o reserva, pot 
veure les dades de contacte de l’empresa que els 
gestione a cada moment en la nostra pàgina web 
www.alicantenatura.es 
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A 2 cabanyes de 8 persones

B Cabanya 4 persones

C Refugi de cristall

D Lavabos 

E Lavabo adaptat

F Barbacoes

G Forn de calç

H Font

I Zona de mesas picnic

Llegenda-Pla

Com arribar-hi

Des de Castalla: En la rotonda d’accés al nucli urbà, 
cal girar a l’esquerra i seguir les indicacions.

Des de Petrer: En l’eixida de l’Autovia  A-31 (Petrer 
- Centre Comercial), cal seguir la senyalització.
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