
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.

Equipaments esportius

Aquest espai compta amb diferents instal·lacions per a la pràctica 
d’activitats esportives en la natura.

Vía Ferrata

El sender d’accés comença al costat del monument al ciclista davant del 
pàrquing de l’Hotel Xorret de Catí. Tot seguint els senyals de Via Ferrada 
al llarg d’un recorregut de 1,6 km, en aproximadament 30 min, arribarem 
als peus de la via, situada al costat del mirador de Catí.

Es tracta d’una zona d’escalada artificial d’uns 60 m d’altura, de nivell 
K3 (una mica difícil) i per a l’ús del qual és necessari utilitzar el material 
d’escalada adequat per a vies ferrates: arnés, casc i dissipador d’energia. 

Boulder

Es tracta d’un element d’escalada artificial situat al costat del pàrquing 
de l’hotel, que permet practicar l’escalada sense elements de seguretat.

Itineraris

Hi ha dos recorreguts que parteixen des de l’àrea recreativa i recorren 
l’espai, amb distància i dificultat diferents, aptes per a tothom.

Itinerari del Xorret de Catí

Distància: 2 Km 
Duració estimada: 30 min
Dificultat: Molt fàcil

Després de recórrer un tram d’uns 600m per un camí delimitat de color 
roig al costat de la carretera que arriba a l’Hotel Xorret de Catí, s’hi 
accedeix a la zona de la mina àrab que dona nom a aquest paratge. Es 
tracta d’una galeria excavada on, antigament, brollava un raig (“xorret”) 

d’aigua, d’ací el nom de Xorret de Catí. Molt prop d’aquest lloc, podem 
veure un pou artesià del qual es trau aigua mitjançant una bomba i que 
permet mantenir el canal i el toll, al qual arribarem passejant per una 
pollancreda, o xopera, en la qual també es poden veure plantes típiques 
del bosc mediterrani com a coscolles, argilagues, estepes, arboços o joncs. 
Al toll podem observar granotes, gripaus, libèl·lules o ocells que el visiten 
per beure com ara pinsans, verderols, carboners comuns. Si travessem 
la carretera, tornarem a l’hotel per una zona de passeig on continuem 
gaudint de la fauna i flora i arribarem a la zona del Boulder on podrem 
practicar l’escalada. Després, si pugem les escales, tornarem a l’esplanada 
i pàrquing de l’hotel des d’on tornarem a l’àrea recreativa pel mateix tram 
per als vianants al costat de la carretera.

Itinerari Mirador de Catí

Distància: 3.4 Km 
Duració estimada: 1 h
Dificultat: Fácil

És un recorregut circular que ens porta fins al mirador situat en la Cresteria 
del Frare. Des de l’àrea creuarem el barranc i pujarem a la zona de refugis 
per una escala. Després de travessar la zona anirem cap al camí del 
mirador, i ens aturarem abans en la Calera, antiga construcció utilitzada 
per a obtindre calç a partir de la roca mitjançant el seu escalfament amb 
foc. La senda discorre entre pins i matolls mediterranis, i ens acompanyen 
fins al mirador que el trobem a 1050 m per sobre del nivell del mar, des 
d’on pot veure’s tota la vall de Catí i els cims que l’envolten. 

Xorret de Catí
L’espai natural
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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

Altres rutes:

Prop de l’Hotel Xorret de 
Catí passa el GR-330 i ixen 
diverses senderes de petit 
recorregut de la Comunitat 
Valenciana:

P.R.-C.V. 31 Xorret 
de Catí – Alt de 
Guixop.  
Distància 8.86 Km.  
Duració estimada 4h.   
Dificultat mitjana.

P.R.-C.V. 32 Xorret de Catí – Pantanet.  
Distància 5.5 Km.  
Duració estimada 2h.  
Dificultat mitjana.

P.R.-C.V. 143 Xorret de Catí – L’Avaiol.  
Distància 11 Km.  
Duració estimada 3h.  
Dificultat mitjana.

A més, parteixen dos itineraris que recorren un altre dels espais 
naturals de la xarxa denominat Complex Petrer:

Senda VERDA: 
Distància 1 Km
Es tracta d’un passeig al voltant de la mina d’aigua i al seu 
entorn.
Dificultat: MOLT BAIXA

Senda BLAVA:
Distància 5 Km
Desnivell acumulat: 150 m
Duració estimada 1:30 h
Dificultat BAIXA.

Altres punts d’interés:

• L’àrea recreativa està situada a 9,5 Km del nucli 
urbà de Castalla i a 13 Km del de Petrer. 

• A 15,5 Km es troba l’espai natural de Casa Tàpena, 
que pertany a la xarxa d’espais naturals de la 
Diputació d’Alacant, que disposa de zona recreativa 
i un Laberint Vegetal com a gran atracció.

• Un altre espai natural, també de la Diputació 
d’Alacant, és el Plànol de Saix (oficialment Sax), que 
es troba a 23,5 Km de distància i que disposa d’àrea 
recreativa equipada i zona d’acampada.

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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