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El Plano
Àrea recreativa
L’espai natural

El relleu pla i les instal·lacions recreatives disposades per la Diputació
d’Alacant el converteixen, també, en un lloc ideal per a gaudir de la natura
en família.
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Llegenda –pla- Àrea recreativa
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3 Zones
d’aparcaments, amb dues
places reservades per a
discapacitats
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Lavabos, incloent un
adaptat
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3 Edificis de
barbacoes, amb 4 zones
de foc cadascuna. Un dels
edificis amb accés adaptat
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28 Taules pícnic, dues
d’elles amb accés adaptat
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4 Aigüeres
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2 Fonts
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2 Zones de jocs
infantils
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Quiosc-bar
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Font “Los Chorros”
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Zona d’acampada
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Les característiques geològiques i climatològiques particulars de la zona,
de gran aridesa, amb presència de sals i algeps, ho converteixen en un
paratge únic, de gran valor ecològic per les adaptacions que han hagut de
desenvolupar les plantes.
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Se situa en el terme municipal de Saix i ocupa una superfície de poc més
de 71 ha, en la seua majoria cobertes per una pineda de pi blanc (Pinus
halepensis) repoblat artificialment.
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El Plano vol ser un espai
familiar, obert a tothom. Per
aquest motiu, des de la Diputació
d’Alacant s’ha intentat fer tan inclusiu
com siga possible, tot instal·lant elements
accessibles. Des de l’aparcament, que disposa
de dues places reservades, s’ha disposat un
camí que connecta directament les taules de pícnic i
barbacoa adaptada, així com els lavabos, on també n’hi ha
un, d’accessible. Una altra branca d’aquest camí ens porta fins
a l’aula, on es realitzen, a vegades, algunes activitats ambientals.

La resta de l’espai, encara que no es troba adaptat, no presenta, per
la mena de sòl, una dificultat excessiva per a poder utilitzar cadires de
rodes, excepte, això sí, després dels episodis de pluges resulta impracticable.
D’aquesta manera es poden realitzar recorreguts breus per a conéixer-lo i
gaudir-ne.
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Està en funcionament els mesos d’estiu, des del 15 de juny fins al 15 de
setembre, amb l’horari següent.

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

Dilluns a divendres: Vesprades de 16 h a 20.30 h

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

Colonia
Santa Eulalia

Matins d’11 h a 15 h
Vesprades de 16 h a 20.30 h

Com arribar-hi

Cada hora es realitza una aturada tècnica de 10 minuts.
Normes d’us
•
•
•
•
•
•
•

S’ha d’accedir amb roba.
S’ha d’utilitzar calçat.
Els més menuts han d’estar vigilats en tot moment per un adult.
No s’ha d’accedir amb menjar o beguda.
Prohibida l’entrada de gossos o altres animals.
No s’ha de llançar brossa a l’interior.
No s’han d’obstruir els assortidors dels dolls.

Tant Alicante Natura, com a gestora, com la Diputació d’Alacant,
propietària i responsable última, es reserven el dret d’admissió, així
com restringir, anul·lar o cancel·lar l’acampada en qualsevol moment,
per raons de seguretat o gestió.
Rutes i punts d’interés

Barbacoes

Existeix un itinerari circular, d’una mica més de 3 km de longitud i
dificultat baixa, que recorre tot l’espai natural. Per a més informació es pot
descarregar el fullet de la sendera interpretativa en el web de Alicante
Natura.

L’obertura, dins de l’horari establert, depén del risc d’incendi forestal
existent. En cas de trobar-se en un nivell 3 no s’obririen i podrà tancar-se
el mateix dia i sense avís previ.

•
•

•
Acampada

Pot consultar-se aquest nivell un dia abans (o el mateix dia) en la pàgina
www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales
Normes d’us
•
•
•
•

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.
Tan sols pot utilitzar-se llenya o carbó per a fer foc.

Hi ha disponibles 12 focs en les barbacoes, però, així i tot, perquè puguen
utilitzar-les el major nombre de persones possible, en demanem un ús
solidari i cívic.

El Plano disposa d’una zona de 15 mil m2, delimitada per pals grocs, per
a l’acampada en tendes de campanya, sense vigilància, encara que sí que
està regulada mitjançant reserva prèvia. Aquesta es realitza en línia en la
central de reserves de la pàgina web d’Alacant Natura i ha de realitzar-se
amb 2 dies d’antelació, com a mínim, a la data prevista d’acampada.
https://reservas.alicantenatura.es/
Calendari d’acampada
•
•
•
•

Tots els caps de setmana.
Festius nacionals i autonòmics.
Alguns ponts o altres dates assenyalades.
Tots els dies a l’estiu, des del 15 de juny al 15 de setembre.

Font Los Chorros

És una activitat totalment gratuïta. Les persones acampades podran, dins
dels límits senyalitzats, instal·lar les tendes de campanya on vulguen,
amb un màxim d’estada permés de 15 dies seguits. Disposaran d’accés 24
h als lavabos i a les dutxes, però no podran utilitzar els fogons ni fer-hi
foc, excepte en les barbacoes els dies d’obertura en el seu horari establit.

Es tracta d’una font amb assortidors d’aigua, programats aleatòriament,
que creen un joc refrescant i divertit.

En formalitzar la reserva en línia se’ls enviarà un correu electrònic amb
la confirmació de la reserva i les normes d’ús.

•
•

Està situat a tan sols 2,3 km del nucli urbà de Saix, al qual es pot
arribar passejant i a 2.5 km del seu castell.
A 23 km es troba l’espai natural de la Casa Tàpena, que pertany a
la xarxa d’espais naturals de la Diputació d’Alacant, que disposa de
zona recreativa similar a la del Plano i un laberint vegetal com a
gran atracció.
Un altre espai natural, també de la Diputació d’Alacant, és el Xorret
de Catí, que es troba a 23,5 km de distància i que disposa d’àrea
recreativa equipada i zona de cabanes per a l’allotjament.
A 3 km a l’oest podem visitar la Colònia Santa Eulàlia, antic
assentament per a colons agrícoles que disposava de tots els
serveis, tot incloent un teatre, que encara pot veure’s de peus.
Una mica més lluny, a 14 km es troba Villena, població que destaca
pel seu castell i el conegut “tresor” trobat en la localitat i que pot
veure’s en el museu arqueològic.

Aquest espai és també inici (o fi, segons es mire), d’una sendera de petit
recorregut PR-CV 144 , de 12.6 km de dificultat baixa, que arriba fins a
l’Avaiol, un altre espai natural de la Diputació d’Alacant situat a Petrer, les
instal·lacions de la qual se cedeixen gratuïtament a les associacions de
persones discapacitades.
Finalment, encara que no hi ha altres rutes senyalitzades, des del Plano
es poden realitzar diferents recorreguts senderistes per la zona i, fins i tot,
escalar en la serra de Cabrera propera, situada al sud de l’àrea recreativa.

Plano
de Sax

S’hi accedeix des de l’Autovia A – 31 Alacant – Madrid,
si agafeu l’eixida (Saix-Castalla-Alcoi). S’ha de seguir en
direcció Saix i tan bon punt passeu el riu Vinalopó, als peus
del castell, us heu de desviar a la dreta i heu de seguir la
senyalització. També es pot accedir des de l’eixida (colònia
Santa Eulàlia). S’ha de prendre la direcció a la colònia i quan
la travesseu, heu d’agafar el desviament de la carretera a
l’esquerra i seguir la senyalització.

31

Les instal·lacions s´obrin tots els caps de setmana i festius ( nacionals
i autonomics) de l´any. Excepte els dies 24, 25, 31 de desembre i 1 de
gener.
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Horari d’obertura

Dissabtes, diumenges i festius:
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Àrea recreativa
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SAX

A ALICANTE

Consells
•
•
•
•
•
•

Respecta la resta d’usuaris de l’espai.
Respecta les instal·lacions i fes-ne un bon ús.
Respecta la fauna i flora. No molestes els animals, ni trepitges o arranques les
plantes.
No tires fem a terra, deposita-la als contenidors.
Si tothom col·labora, podrem mantindre aquest espai natural de tant de valor
ambiental, en bones condicions, i ens assegurarem poder continuar gaudint-ne.

Adreces d’interés
Alicante Natura
965 56 55 66

info@alicantenatura.es

www.facebook.com/AguaMedioambienteEnergiaDiputacinAlicante
@AMEDipuAlicante
Teléfono emergencias: 112

El Plano
Área recreativa

www.alicantenatura.es

