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EDITORIAL

És ja un llarg camí recorregut en la conservació i 

gestió dels parcs naturals a nivell europeu. Des 

de la declaració i creació dels primers nou parcs 

nacionals Europeus a Suècia el 24 de maig de 

1909, fins avui en dia, s'ha treballat per la 

conservació dels valors naturals d'aquests 

enclavaments i per consolidar el suport del 

públic en general. 

Malgrat els esforços dels parcs i dels diferents 

organismes que treballen en la protecció de la 

naturalesa per aconseguir aquest suport, avui 

dia, s'observa una creixent distància entre les 

persones i la naturalesa, particularment entre els 

joves.

Aquest fenomen, provoca un devessall de 

qüestions com, que es pot fer per recuperar 

aquest interès?, Quins canvis cal realitzar dins 

dels sistemes de comunicació i divulgació dels 

parcs?, Són conscients les administracions 

d'aquest problema?, Són conscients les persones 

de la importància de la conservació de la 

naturalesa?, etc. Totes aquestes preguntes sense 

resoldre estan orientades a aconseguir l'objectiu 

final de tornar a connectar a les persones amb la 

naturalesa.

En el 2012 La Federació EUROPARC sota 

el lema See the sky, Touch a tree, Feel the 

air. Find yourself, vol reconectar a les 

persones amb la naturalesa. Per a això, 

animen a totes les administracions i entitats 

públiques i privades a sumar-se a la 

commemoració del Dia Europeu dels Parcs, 

organitzant tot tipus d'activitats com a 

jornades de portes obertes dels parcs, visites 

guiades o jornades divulgatives, entre altres 

activitats.

Des del parc natural de la Serra d’Irta 

pensem que aquestes activitats són formes 

divertides i innovadores de descobrir més 

sobre les grans coses que la naturalesa ens 

pot oferir i també una manera de conèixer 

les meravelles ecològiques que estan al 

nostre voltant.

Per aquest motiu, el personal del parc 

natural de la Serra d’Irta ens unim a aquesta 

iniciativa i des del parc organitzarem 

activitats per commemorar el Dia europeu 

dels Parcs Naturals.



NOTÍCIES

Aquest any, com tots els anys els 

membres de l'associació del Camí Vell de Peníscola 

organitza la quarta edició de la Marxa Senderista pel 

Desenvolupament Sostenible. Una oportunitat 

immillorable per conèixer el Parc Natural de la Serra 

d’Irta, els seus valors naturals i culturals de la mà

dels membres de l'associació i d'experts 

col·laboradors que guiaran als participants per 

diferents itineraris interpretatius del Parc.

Des del Parc Natural recolzem aquesta iniciativa, i 

col·laborem amb l'associació perquè l'activitat es 

desenvolupi de la manera més segura possible. A 

petició de l'associació del Cami Vell de Peníscola, 

des de la direcció i gestió del parc, s'ha procedit a la 

neteja i condicionament dels itineraris a seguir per la 

Marxa Senderista. 

La IV Marxa Senderista pel Desenvolupament 

Sostenible, tindrà lloc el proper 22 d'abril. Animem 

a la gent al fet que s'inscriguin i es posin en contacte 

amb l'associació perquè ells els informin sobre 

qualsevol dubte.

Estem convençuts que l'activitat serà un èxit a tots 

els nivells i volem desitjar als organitzadors, molt 

bona sort i que tothom gaudeixi d'aquest espai 

natural tan especial.

IV MARXA SENDERISTA PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Més informació i inscripcions en el blog 

http://camivell.blogspot.com/2012/02/insc

ripcion-abierta-en-la-iv-marxa.html 

En Facebook apunta't a l'esdeveniment en: 

http://www.facebook.com/events/2553154

51176235/



NOTÍCIES
COM ACTUEN LAS BRIGADES DE MICRORESERVES?

La Conselleria d'Infraestructures, 

Territori i Medi ambient, per mitjà del Servei 

de Biodiversitat gestiona les microreserves 

repartides per tota la geografia valenciana. 

Les seves brigades de manteniment 

s'encarreguen de la senyalització de 

microreserves, reposició i substitució de 

piquetes, dels censos d'espècies d'interès, de 

l'obertura de senders ecoeducatius, de la 

col·locació i manteniment de vallats, de 

l'esbrossi i podes selectives, del manteniment 

de senders d'accés. També procedeixen a 

l'eliminació d'escombraries i espècies alòctones 

invasores (flora i fauna), s'encarreguen de la 

recol·lecció de llavors d'espècies rares, 

endèmiques i amenaçades (REVA), així com 

dels reforços poblacionals amb aquestes. 

Mantenen els regs estivals i s'encarreguen de 

l'engegada d'un viver en el centre La Bartola i 

producció de planta per introduir en 

microrreserves i/o rocalla de planta REVA.

Tots aquests treballs es coordinen de manera 

eficient per poder preservar totes i cadascuna 

de les microreserves.

Al Parc Natural de la Serra d’Irta comptem 

amb la inestimable col·laboració del Servei de 

Biodiversitat en la gestió de les tres 

microreservas amb les quals conte el Parc.

0,29Dunes del Pebret

0,34Torre Badum

1,27Cala Argilaga

SUPERFICIE (HA)MICRORESERVA



NOTÍCIES

Lamentablement, les microreserves situades en 

llocs amb molta afluència de gent, sofreixen la 

mala educació dels usuaris i, periòdicament, han 

de ser revisades per eliminar qualsevol tipus 

d'escombraries dipositades. Els col·lectius que 

més escombraries abandonen en les 

microreserves són: els pescadors, els agricultors, 

els usuaris amb escassa educació ambiental, etc.

L'espècie Limonium perplexum està catalogada com 
a Espècie En Perill d'Extinció, en l'Annex I del 
Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçada 
(Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel 
qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies 
de Flora Amenaçades i es regulen mesures 
addicionals de conservació, DOCV núm 6021, 

26.05.2009).

Durant el 2011, s'ha 

procedit a la plantació de les següents 

espècies de flora catalogada com a REVA a 

l'entorn del Parc Natural Serra dIrta.

166 exemplarsLimonium
perplexum

Nort de la mrf
Torre Badum

406 exemplarsLimonium
perplexum

Zona sur de 
Cala Volante 

QUANTITATESPÈCIEZONA

2 m³Barranc d’ Irta

0,11 m³Duna del Pebret

0,3 m³Cala Argilaga

VOLUM DE 
DEIXALLES (m³)
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NOTÍCIES

Com succeeix amb la retirada 

d'escombraries, les microreserves situades en 

llocs amb molta afluència de gent, sofreixen la 

mala educació dels usuaris i, periòdicament, 

han de ser revisades per restaurar els 

desperfectes causats en els vallats. Aquests 

vallats permeten el trànsit de vianants però no 

de vehicles.

Per aquest motiu, s'han restaurat 80 metres de 

clos i 41 estaques en la microreserva de Torre 

Badum.

També es van dur a terme censos d'espècies 

REVA com el Limonium perplexum, Erodium 

sanguis-christi i d'animals com el  Phalacocorax 

aristotelis.

En resum podem assegurar que les 

microreserves del Parc Natural gaudeixen de 

bon estat de salut, les comunitats vegetals i 

animals que alberguen continuen amb el seu 

assentament i consolidació. Això ens anima a 

seguir col·laborant amb els nostres companys 

del Servei de Biodiversitat en la conservació

d'aquests petits tresors naturals que són les 

nostres microreserves.



NOTÍCIES

Des que el 23 de març del 2011 

la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi 

ambient aprovés el DECRET 26/2011, de 18 de 

Març, del Consell, sobre el règim jurídic i el 

procediment de concessió de la llicència d'ús de la 

Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. 

S'ha treballat en la difusió d'aquesta eina amb la 

fi  de crear zones d'atracció entorn als Parcs 

Naturals, per estimular l'activitat econòmica, i 

augmentar la qualitat en valors que de per sí

mateix ja presenten aquests espais naturals.

El fruit d'aquest treball es va recollir el dimecres 

25 de gener del 2012, amb la celebració de la 

primera edició del lliurament de les plaques de 

compromís i d'adhesió de la marca Parcs 

Naturals. El President, el Molt Honorable Sr 

Alberto Fabra Part, va fer lliurament de les 

mateixes a les empreses amb productes certificats 

amb la marca.

POSADA EN MARXA  DE LA MARCA PARCS NATURALS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA

La marca comença així la seva marxa com a eina 

de dinamització orientada a aquelles empreses 

situades a l'àrea d'influència dels Parcs Naturals 

de la Comunitat. L'any 2011 es tanca amb un 

balanç més que favorable per al primer any de la 

marca Parcs Naturals. S'han rebut 44 sol·licituds 

de certificació de producte, dels quals, 34 han 

obtingut la llicència d'ús de la marca concedida 

per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i 

Medi ambient, quedant les 10 empreses restants 

pendents de superar el procés de certificació.

Des del Parc Natural de la Serra d’Irta animem a 

les empreses a posar els seus productes en valor, 

al fet que sol·licitin el nostre suport i 

col·laboració en l'engegada de les seves 

certificacions, i així, treballar conjuntament en el 

desenvolupament socio-econòmic dels municipis 

que conformen el Parc Natural.



DESCOBRINT LA SERRA D’IRTA

Ruta Circular del Castell de Polpis – Barranc del Buixà

Ja arriba la Setmana Santa i amb ella el bon temps, ens calcem les botes i omplim la motxilla de bon 

menjar i beure. Estem llests per passar un dia estupend visitant la Serra d’Irta.

Aquest any volem animar-vos encara més a visitar aquest singular Parc Natural, per això, us 

presentarem algunes de les rutes més interessants del Parc. Per a aquestes pasqües us recomanem la 

ruta circular del castell de Polpis – Barranc del Buixà.

Aquesta ruta, d’ unes tres hores i mitja de duració,  comença en el Cementiri de la localitat de Santa 

Magdalena de Pulpis. Després de deixar el cotxe, ens dirigim cap al túnel de servei de l'autopista A-7. 

Una vegada creuat el túnel, comença l'ascensió al Castell de Polpis.

L'ascensió és suau en el seu primer tram, gaudim 

d'un agradable passeig entre camps d'oliveres i 

garrofers fins endinsar-nos en el Barranc del 

Castell. Aquest barranc està a l'abric d'una 

vegetació densa i rica en espècies que farà les 

delícies dels aficionats a la botànica. Encara que 

l'ascensió al castell requereixi d'un esforç, aquest 

no es fa agotador, ja que al llarg del camí podrem 

parar a prendre l'aire en qualsevol dels tres antics 

forns de calç (ara transformats en petits recers).



DESCOBRINT LA SERRA D’IRTA

Aproximadament als 30 minuts 

d'ascensió, arribarem al castell de Polpis. 

Aquesta fortificació militar va ser erigida pels 

àrabs entre els segles X i XI, i ofereix unes vistes 

espectaculars sobre les Talaies d’Alcala i el 

municipi de Santa Magdalena de Pulpis. 

Continuarem la nostra ascensió en direcció

Est,  per la pista forestal que ens porta fins a 

l'Alt de la Bota. Una vegada a dalt, la serra ens 

mostra una panoràmica sobre el mar que bé

mereix una foto. Uns metres més cap a davant 

hem d'abandonar la pista forestal i continuar 

en direcció Nord-est per la senda que apareix a 

la nostra dreta. Si som observadors podrem 

trobar-nos amb algun exemplar de lliri.
Després de descendir aproximadament 1Km, 

arribarem al serral de la Mola de Sant Antoni, on 

trobarem una bifurcació de la senda. Nosaltres 

ens hem de desviar per la senda de l'esquerra en 

direcció Nord-oest i començar el descens del 

Barranc del Buixà.

Aquest barranc té una longitud aproximada d'uns 

2,5 km. El seu descens és molt agradable i 

còmode. Ens podrem relaxar observant les 

formacions rocoses que conté, impressionants 

parets de roca calcària modelades per les 

inclemències atmosfèriques i el pas del temps. Si 

tenim una mica de sort podrem observar algun au 

rapinyaire que nia en les seves parets.

Una vegada en el llit del barranc, haurem de 

seguir la pista forestal en direcció sud fins al 

Cementiri de Santa Magdalena.

Esperem que sigui una gran excursió, que gaudiu 

molt i que la recomaneu  a tothom.



PATRIMONI NATURAL

Ruscus aculeatus (Rusco)

El rusco, Ruscus aculeatus L. es una espècie fanerògama arbustiva, pertanyent a la família de les 

asparagàcees.

Descripció

És un petit arbust de 30 a 80 cm d'altura de 

color verd fosc, amb rizomes subterranis dels 

quals surten tiges florals masculines o 

femenines, en tots dos casos presenta dos tipus 

de tiges, els normals són llisos i arrodonits, 

mentre que els altres tenen falses fulles, de 

forma ovolanceolada de 2 a 3 cm de longitud i 

acabades amb una punta rígida i punxant. 

Les fulles verdadaderes són molt petites, com a 

escates que normalment passen 

desapercebudes, apareixen en les aixelles i 

tenen entre 3 i 4 mm de longitud. 

Les flors són petites, verdoses o violáceas, 

situades en el centre amb sis tèpals en dos 

verticilis; les femenines són tricarpelars amb 

ovari súper mentre les masculines tenen tres 

estams soldats pels filaments.
Floreix a l'hivern i a la primavera, mentre que a la tardor i hivern, en les plantes femenines, apareix el 

fruit en forma de baia vermella de 10 a 12 mm de diàmetre amb dues llavors i que destaca sobre el verd 

fosc de la planta.

Distribució i hàbitat
És originària d'Euràsia i a Europa creix principalment al sud del continent. Viu des del nivell del mar 

fins als 1000 metres en el sotabosc centreeuropeu i mediterrani, encara que també ho trobem en el 

nord d'Àfrica i Àsia. Prefereix els sòls bàsics, secs i fèrtils i les zones ombrívoles. És un component 

característic del carrascar amb llorer bord mediterrani.

En el Parc Natural, es poden observar individus o comunitats d'aquesta espècie en les zones dels 

barrancs situats en la cara oest de la Serra d’Irta.



PATRIMONI  NATURAL

Ús medicinal

S'utilitza contra hemorroides i varius, gràcies 

als seus components que són vasoconstrictors 

i antiinflamatoris. S'aplica en forma externa i 

s'utilitza el seu rizoma, arrel i fulles.

Redueix també la cel·lulitis i en contenir 

rutósid, ajuda a les cames varicoses i cansades; 

també ajuda contra la flebitis i millora la 

circulació. Per aquest motiu és molt utilitzat 

com a base en cremes anticel·lulítiques.

També és bon diurètic i posseeix propietats 

febrífugues. Molt recomanable contra els 

càlculs de la vesícula, ajuda a la febre i contra 

la gota i artritis, ja que ajuda a eliminar l'àcid 

úric, propiciant una major sudoració. Amb les 

llavors del rusco es preparava una infusió amb 

efecte diurètic.

Conté gran quantitat de taninos, els 

glucósids, la resina, el calci i el potassi.

Bó en el tractament de pells amb tendència 

de couperosis

No s'ha d'administrar durant l'embaràs o 

lactància. Les seues baies, consumides per 

xiquets, provoquen vòmit, diarrees i 

convulsions.



El Castell de Polpis declarat Bé de Interes Cultural, es troba situat en la cara oest del 

Parc Natural de la Serra d’Irta, a 2 kilòmetres del municipi de Santa Magdalena de Pulpís, d’alt d’un 

cim d’uns 325 metres d’altitud.

Va ser construït pels àrabs a finals del segle X, principis del segle XI, i va ser cedit a l’Ordre del 

Temple en 1189, l’any 1233, Jaume I el conquistà resultant de la conquesta de la localitat de 

Peníscola. Va formar part de l’Ordre de Calatrava en 1244. Més tard, cap al 1286, els templers 

tornen a fer seu el castell de Polpis, enfortint d’aquesta manera el seu enclavament inicial en el 

Castell de Xivert. En 1319 va formar part de l’Ordre de Montesa i va ser abandonat al segle XVI.

Actualment resten en peu una única torre, la Torre de l’Homenatge, i el recinte emmurallat, que en 

el seu interior alberga uns arbres, anomenats garrofer del diable (Anagyris foetida), que s’utilitzaven 

per enverinar les puntes de les fletxes i llances que feien servir en els enfrontaments. El que podem 

vore hui en dia pot ser d’origen cristià, degut a les modificacions realitzades per les Ordres de 

Calatrava, Temple i Montesa.

CASTELL DE POLPIS

PATRIMONI  CULTURAL



GARROFER DEL DIABLE

(Anagyris foetida)

Castellà: Altramuz del diablo

Època de floració : Febrer. Març.

Hàbitat : Garrigues i vores de camins.

Usos i propietats : Aromàtica. Medicinal. 

Tincions. Tòxica.

Característiques : Arbust que pot fer més de 

dos metres d'alçada, de fulles trifoliades que 

cauen a l'estiu. Les fulles fan una olor fètida. 

Les flors són d'un groc verdós, amb 

l'estendard molt més curt que els altres pètals. 

Els llegums semblen petites garrofes de color 

verd. Es tracta d'una planta metzinosa, però 

que apareix esporàdicament a les garrigues, 

normalment a prop de possessions. Floreix a 

l'hivern i principi de primavera.

PATRIMONI  CULTURAL



RECORDA

Referent a la circulació de vehicles:

• No es permet circular amb quads en tot el parc natural.

• No es permet circular pels camins i pistes forestals a més de 30 km/h. 

• No es permet l’estacionament de vehicles en el camí principal de traçat paral·lel  

a la costa fora dels aparcaments habilitats. 

• No es permet la circulació de vehicles amb motor o sense, cavalls o altres mitjans 

transportats, per les sendes o per fora dels camins i pistes del parc natural.

CIRCULACIÓ DE VEHÍCLES AL PARC
NATURAL

Informació de:

Decret 4/2007, de 12 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc 

Natural de la Serra d’Irta.

Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys 

forestals de la Comunitat Valenciana.



AGENDA

MÉS INFORMACIÓ

PARC  NATURAL DE LA SERRA D’IRTA I RESERVA NATURAL MARINA D’IRTA

CENTRE  D’ INTERPRETACIÓ

Avinguda Estació s/n

Carretera CV-141, km 1,5

12598 Peníscola

Telèfon: 964 46 75 96

Mòbil: 679 19 63 98

EQUIP DE PROMOCIÓ, INVESTIGACIÓ I TREBALLS TÈCNICS

Mail: serra_irta@gva.es

Web: http://parquesnaturales.gva.es/

Des del Parc Natural de la Serra d’Irta, volem animar als usuaris a que 

s’aventuren a conèixer els tresors naturals i culturals de la Província de 

Castelló.

Por aquest motiu hem organitzat una exposició dels diferents Espais Naturals

Protegits de la nostra província. Els visitants, podran gaudir d’ella durant la 

primera setmana del mes d’abril al Centre de Interpretació del parc.


