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Signa

Dragana Lukic
Monitora d'Astronomia de la Fundació Starlight
de l'Institut d'Astrofísica de Canàries.
Astrònoma i divulgadora aficionada.
Experta en turisme actiu, creació, planificació i
gestió de projectes turístics i socials.

El Cel d'Irta
La màgia es fa present en la Serra d'Irta amb cada nou alba. L'estrela més brillant del nostre
firmament es desempereseix i comencem el dia amb la incertesa per exemple, de quins núvols ens
visitaran avui, seran els pintorescos cirrus, els esponjosos cúmuls o els revoltosos altocúmulus?
Serà que algun nimboestrat decidisca vindre a regar els coscolls i els lentiscos? I si ve, ho farà a
soles o acompanyat d'alguna brisa llevantina, o potser de ponent? També pot ocórrer que els
núvols decidisquen no visitar-nos, en aquest cas podem aventurar la nostra mirada cap a la
immensitat de l'horitzó, on mar i cel es fan un i a la llunyania divisar les Illes Columbretes.
El capvespre dóna pas a la miríada d'astres en la volta nocturna, a la nostra eterna companya la
Lluna, als planetes tel·lúrics i als gegants gasosos; dóna pas a les constel·lacions, a les Leònides i a
les Llàgrimes de Sant Llorenç; a les històries i a les llegendes que estan lligades a la nostra terra i
a la nostra cultura. Des de qualsevol punt d'aquest meravellós paratge, podem observar les
constel·lacions circumpolars, aquelles que estan presents tot l'any, i que són les Ósses Major i
Menor, la Girafa, Linx, Fardatxo, Cefeu, Cassiopea i Draco, i que giren entorn de l'estrela Polar
(que per cert no és la més brillant del cel nocturn).
No necessitem grans telescopis, ni tan sols prismàtics per a disfrutar d'aquesta dansa celestial,
tan sols hem d'alçar la mirada i deixar volar la nostra imaginació mentre ens fonem amb l'Univers.
La Serra d'Irta és un parc natural únic, un espai natural que sens dubte no deixa a ningú
indiferent una vegada que ho coneix; és impossible no enamorar-se d'aquesta terra i d'aquest
mar, igual que és impossible no fer-ho del seu firmament.
Hem de començar a conéixer i a estimar el nostre cel, a cuidar-ho, però sobretot a protegir-ho.
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Manteniment i Conservació

CONSERVACIÓ D’HÀBITATS:
MANTENIMENT PLANTACIÓ
DUNA DEL PEBRET.
Al gener d’aquest any es va realitzar el Dia de
l’Arbre mitjançant una plantació al voltant de la
Microreserva de la Duna del Pebret. Amb
l’objectiu de millorar el seu estat de conservació i
per evitar que la gent la trepitge vam crear una
mena de tanca vegetal amb espècies de matollar
autòctones.
Amb l’augment de les temperatures i no produintse gens de pluges s’ha començat a realitzar regs
d’ajuda a aquests plantons que encara no hi
porten ni un any plantats.
La conservació d'hàbitats és una de les actuacions
clau en la lluita contra el canvi climàtic, ja que amb
elles augmentem la resiliencia de la zona, és a dir,
afavorim la capacitat de l'ecosistema per a
absorbir alteracions.
Manteniment i conservació - Al Marge 19

MANTENIMENT DE PUNTS
TEMPORALS D’AIGUA.
A l'estiu és el moment idoni per a la revisió dels
diferents punts d'aigua temporals que hi han al
Parc pel fet que es troben normalment buits i per
tant s'aprofita per a comprovar-les i reparar-les si
presenten alguna filtració. Són punts que
necessiten ser revisats per la importància que
tenen per a la fauna natural i cinegètica del Parc
com a llocs on poden beure, com és el cas de la
tortuga mediterrània, esquirols, porcs senglars, ...
Per una altra banda hi ha basses com La Basseta
on la presència d'espècies com el crustàci
anomenat "tortugueta" Triops cancriformis fa que
siga convenient no tocar la terra depositada ni
reomplir-la de manera artificial, per tal que el seu
hàbitat no resulte afectat.
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Les tasques de manteniment en les sendes i pistes, àrees d'ús
públic, etc. són treballs que amb caràcter regular la brigada de
manteniment i conservació del parc realitza perquè els nostres
senderistes, usuaris, visitants i propietaris puguen accedir i
visitar-ho de manera segura.

TASQUES DE MANTENIMENT
ÀREES D'ÚS PÚBLIC
La brigada del parc ha realitzat durant aquest
trimestre, labores de desbrossament en les
àrees recreatives, entorns dels castells, zones
d'aparcament, etc. amb l'objectiu de facilitar
l'accés a aquests llocs d'interés i d'altra
banda, per motius de prevenció d'incendis.
Són zones molt freqüentades i la vegetació
present en elles, seca per l'escassetat de
pluges pot convertir-se en un punt d'inici
d'incendi.
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MARGES DE LES PRINCIPALS
PISTES I CAMINS FORESTALS
Les pistes i camins del parc natural són les vies de
comunicació existents en aquest espai protegit que
permeten als serveis i propietaris del parc l'accés amb
vehicle. D'altra banda, són també en èpoques de major
afluència de visitants els camins que s'utilitzen per a
desplaçar-se tant en vehicle de motor, com amb
bicicleta, com posant en pràctica el senderisme.
El desbrossament dels marges d'aquests camins en unes
franges d'1 m o més suposa un manteniment necessari
per a la prevenció d'incendis. Al mateix temps, també
s'aprofita per a l'eliminació de les branques baixes dels
arbres que es troben en aquestes bores, si resulta
necessari per a així evitar problemes per al pas de
vehicles de major dimensió com els propis del parc,
brigades, agents mediambientals, bombers, etc.
Manteniment i conservació - Al Marge 19

Comunicació i Divulgació

Sabies que...?
LA SISENA EXTINCIÓ
El passat 22 de maig es va celebrar el Dia mundial de la Biodiversitat, on es realça la diversitat
biològica de totes les espècies de la Terra. Aquesta reivindicació, però, es troba en una situació
històrica preocupant, ja que, segons l’últim estudi de la Plataforma Intergovernamental de Política
Científica sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES)*, estem patint una desaparició massiva
d’espècies al planeta i que els causants som nosaltres.

La tortuga mediterrània és una espècie en perill
d'extinció que viu a la Serra d'Irta. Foto: B. Albiach

No és la primera vegada que la Terra pateix una extinció
d’aquestes dimensions. L’última d’elles i més famosa, fa uns
65 milions d’anys, és la que va posar fi a la vida dels
dinosaures per la caiguda d’un meteorit i alterà les
condicions de vida al planeta. Però abans va hi haure 4
extincions més, totes elles produïdes per causes naturals
(canvis en el nivell de la mar, glaciacions, supervolcans o
fins i tot l’explosió d’una supernova). La Gran Mortaldat,
com es coneix la tercera gran extinció, va suposar la
destrucció de fins al 95% de les espècies de la Terra. La
diferència respecte al moment actual és que les causes que
estan provocant la pèrdua de biodiversitat són, directa o
indirectament, provocades pels humans; els registres
fòssils mostren una concordança entre l’arribada dels
humans als diferents continents i l’extinció d’aquestes
espècies, com és el cas per exemple de la megafauna a
Oceania, els mamuts a Amèrica o el nord d’Europa
(juntament amb altres causes climàtiques) o l’ocell dodo a
les illes Maurici. Especialment preocupant, però, és que en
l’últim segle aquesta desaparició s’ha accelerat de manera
exponencial.

Les principals raons històriques que expliquen la crisi de la biodiversitat són, d’una banda, els canvis en
els usos del sol que han modificat els hàbitats naturals o els han eliminat directament, ja siga per la
construcció d’infraestructures, nuclis urbans o l’agricultura i ramaderia intensives. L’explotació directa
d’espècies, com la caça indiscriminada o la sobrepesca, a més, han provocat la disminució progressiva
d’algunes espècies fins a, en alguns casos, la seua extinció.

L'IPBES és un organisme independent dels governs creat el 2012 amb 130 membres. La seva funció és
proporcionar informació objectiva sobre l'estat de la biodiversitat i dels ecosistemes i les eines i mètodes per
protegir-los enfront al Canvi Climàtic
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La contaminació de l’aigua, aire i sòl amb substàncies tòxiques derivada de l’activitat humana suposa
un risc per a molts organismes vius i per a les mateixes persones. La propagació d’espècies invasores i
de malalties han desplaçat a les autòctones i han causat problemes ecològics arreu del món.
Per últim, el canvi climàtic agreuja el problema. D’una banda, provoca la potenciació de les amenaces
anteriors, com és la sobreexplotació de la costa, o el fenomen de la globalització amb el desplaçament
massiu de mercaderies i persones juntament amb altres espècies o malalties, o la invasió de la mar per
plàstics i altres contaminants, per només citar alguns exemples. A més, el canvi climàtic també provoca
un risc directe sobre les espècies produït pels canvis globals accelerats dels últims temps, com són
l’augment de la temperatura, l’acidificació de la mar o els fenòmens meteorològics extrems. Les
diferents espècies no tenen suficient temps per poder migrar o aclimatar-se a aquestes alteracions i les
deixen en una situació molt vulnerable.
Per fer-nos una idea de les dimensions d’aquesta problemàtica, es pot afirmar que l'abundància
d'espècies autòctones en la majoria d'hàbitats terrestres ha disminuït almenys un 20% des del 1900.
Estan amenaçades més del 40% de les espècies d'amfibis, un 33% de les que formen les barreres de
coral i més d'un terç de tots els mamífers marins. Des del segle XVI, s’han extingit almenys 680
espècies de vertebrats, i més del 9% de les races domèstiques de mamífers usats per a l’alimentació o
l'agricultura s'han extingit, amb almenys 1.000 varietats més amenaçades.

El quadre mostra el risc d'extinció dels diferents grups d'espècies, tenint en compte la
categorització de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN). Font: IPBES.

Encara no és tard per actuar, però només podrem aturar aquesta destrucció si es valoren els
ecosistemes naturals. La protecció dels ecosistemes que encara no estan alterats i la restauració dels
degradats, juntament amb un model de producció i consum més sostenible ajuden a revertir la pèrdua
de biodiversitat i evitar la desaparició de més espècies.
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Activitats de promoció,
interpretació i
educació ambiental

“UNA GIMCANA PER ARRIBAR A POLPIS”

Mitjançant una gimcana per a tots els públics, grans i
menuts van celebrar amb nosaltres el Dia Europeu dels
Parcs enguany amb el lema "Àrees protegides, els
nostres tresors naturals". Caminant per l'itinerari que ens
porta al castell de Polpis en Sta. Magdalena, van
superar diferents proves en les quals van conéixer
animals i plantes que viuen a la Serra d'Irta

“ITINERARI ORNITOLÒGIC A
L’AMETLER”
Amb motiu de la campanya "Connecta
amb la natura i millora la teua salut" vam
gaudir d'un matí de senderisme per la vall
forestal de l'Ametler i acompanyats per
l'ornitòloga Deborah, d'Ecologistes en
acció, ens va descobrir quines aus viuen i
com s'escolten.

“PER UNA SERRA MÉS NETA, ...”

Dia mundial del Medi Ambient

La nova gestió de residus al
parc natural ha sigut un eix
central
en
aquestes
activitats a què fem menció.
El que han perseguit ha sigut
sensibilitzar a la població
escolar i públic en general
respecte a la problemàtica
en
l'abandonament
de
residus a un espai natural.
Així com, fer entendre la
importància de la nostra
tasca en la correcta gestió i
reciclatge dels residus quan
visitem aquest parc natural..
Comunicació i divulgació - Al Marge 19

Jornadas littering
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XARRADA I OBSERVACIÓ DE RATES PENADES

El passat 29 de juny teníem programada una
activitat al voltant del coneixement de les rates
penades a Alcalà de Xivert amb la col·laboració
d'Ecologistes en Acció. A causa de la previsió del
temps d'una ona de calor es va considerar
convenient ajornar-la fins a una altra data, ja us
informarem per a quan.

EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A ESCOLARS
Durant aquest últim trimestre del curs escolar
han pogut participar en el nostre Programa
d'Activitats d'Educació ambiental els alumnes
de primer i de quart de primària del col·legi Lo
Campanar d'Alcalà de Xivert. I del col·legi de
Castelló Joan G Ripollés, alumnes dels cursos
de tercer de primària. Aquests últims van
comptar amb la sort de poder observar en viu
i directe des del far d'Irta un grup de dofins
nedant prop de la costa.

I ELS ALUMNES DE LA E.S.O. PARTICIPANT EN EL PROJECTE
"MIRA AL TEU VOLTANT"

IES Sol de Riu
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SETMANA DE LA BIODIVERSITAT AL PARC NATURAL DE LA SERRA
D'IRTA I RESERVA NATURAL MARINA D'IRTA
Alcossebre va acollir durant els dies 6 i 9 de maig la XIV Setmana de la Biodiversitat, organitzada per
la Generalitat Valenciana, el Parc Natural de la Serra d’Irta i l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert.
La Setmana de la Biodiversitat és una activitat emmarcada dins del projecte de Banc de Dades de
Biodiversitat de la Comunitat Valenciana, que gestiona la Direcció General de Medi Natural i
d’Avaluació Ambiental (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural).
El seu objectiu és l'estudi del patrimoni natural d'una zona determinada, enguany el Parc Natural
Serra d’Irta i Reserva Natural Marina d’Irta, implicant investigadors i naturalistes de l'Administració
autonòmica, diversos centres d'investigació, agents mediambientals i personal expert d'ONG.
L'activitat pretén demostrar que la biodiversitat es troba en tot el territori de la Comunitat i que falta
molt per conéixer i compartir, requisit necessari per a conservar.
Per a això, durant aquests dies més d'un centenar de participants van realitzar diferents activitats en
el camp de la biodiversitat, com la prospecció de la Serra d’Irta i zona de Reserva Marina, la
determinació de flora vascular, la cerca d'amfibis i rèptils o la identificació d'ocells. S'han catalogat
un total de 229 espècies de fauna terrestre, 228 espècies de fauna marina, 620 espècies de flora
terrestre, 212 de flora marina i 93 espècies de fongs i líquens. Aquestes dades passaran a formar part
del Banc de Dades de la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana que és, en l'actualitat, la
plataforma més gran de recopilació de dades de lliure accés a través d'Internet sobre la distribució
geogràfica de les espècies silvestres de la Comunitat. Pot consultar-se online en http://bdb.gva.es.
A més d'aquestes activitats, i amb la col·laboració de l'ajuntament d'Alcalà de Xivert, es van
desenvolupar altres accions temàtiques, com unes conferències sobre mol·luscos marins i sobre les
àrees protegides marítim terrestres.

Foto: Benjamín Albiach
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Entre els assoliments més destacats d'aquesta edició es troben la confirmació en la zona de la tortuga
mediterrània (Testudo hermanni), una espècie en perill d'extinció, reintroduïda en anys anteriors i que sembla
en vies de consolidar-se al Parc Natural.
Així mateix, també s'ha aconseguit la troballa d'algunes plantes singulars, com l'espècie paràsita Orobanche
austrohispanica, que representa la primera cita per a les comarques de Castelló, o l'endemisme Teucrium
flavum subespècie glaucum, la presència de la qual es limitava fins ara a les zones del sud de València i el Nord
d'Alacant. També s'ha confirmat l'èxit de la translocació del caragol terrestre conegut com a xapa (Xerosecta
explanata) a partir d'una població que es va traslladar fa uns anys al Parc Natural des d'una parcel·la urbana
d’Alcossebre. Es tracta de l'única localització d'aquesta espècie a la província.

25 ANYS DEL NAIXEMENT DE LA FIGURA DE PROTECCIÓ DE LES

Les microreserves de flora prenien forma legal ara fa 25 anys, quan el Consell va aprovar el decret que les
definia com una fórmula de protecció a instàncies del servei de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana.
L'objectiu: crear una xarxa de terrenys on van estar representades, com a mínim, una població de cadascuna de
les espècies vegetals endèmiques ibèriques valencianes i, a més llarg termini, tota la flora singular per a
assegurar el seguiment i conservació. Un decret de 1994 del Consell li donava forma legal al qual encara era un
concepte teòric. Cap a finals de 1998 i principis de 1999, es declaren les primeres microreserves de flora a terres
valencianes i ens convertim en pioners, a escala mundial, amb una innovadora fórmula de protecció de flora
silvestre.
Ara 25 anys després, contem al territori valencià amb 304 microreserves distribuïdes per 145 municipis de tota la
geografia valenciana, i on es conserven poblacions de gran part de les plantes valencianes més singulars i
amenaçades. A més de les tasques de seguiment, es realitzen reforçaments poblacionals, reintroduccions i
restauració d'hàbitat, s'han desenvolupat projectes de recerca i s'ha ajudat a fixar una xarxa d'infraestructures
de conservació, com poden ser els vivers i els bancs de flora.
Al parc natural de la Serra d'Irta podem trobar tres microreserves de flora una als Penya-segats de T Badum
amb l'endemisme del Limonium perplexum, una altra a la Duna del Pebret per la vegetació dunar en perill de
conservació i l'existent a C. Argilaga que compta amb l'Erodium sanguis-christi, un altre endemisme.
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Vicent Castañer
Bióleg marí i Director d'Àrea Marina

POSADA A PUNT DE LES BOIES D'AMARRE
DE LA RESERVA MARINA D'IRTA
Des de l'estiu de 2014, la Reserva Natural Marina d'Irta disposa de 4 zones habilitades per al
fondeig d'embarcacions amb boies d'amarre de baix impacte, també conegudes com a “boies
ecològiques”, localitzades front Torre Badum, Platja del Pebret, Platja La Basseta i Cala Argilaga.
El projecte d'instal·lació es va executar fruit de la col·laboració entre administracions englobada en el
marc del Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: Producte Nàutic. Representants dels
ajuntaments de tots dos municipis i de la llavors Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, van establir un conveni per a dur a terme la instal·lació de 33 punts de fondeig i la
senyalització de rutes submarines en el litoral del Parc Natural.
L'objectiu era doble, d'una banda la
protecció d'hàbitats i espècies sensibles,
com per exemple les prades de Posidònia
oceànica, els esculls rocosos i la nacra,
Pinna nobilis. L'efecte d'ancores i cadenes
en les maniobres de fondeig causa danys
en les comunitats biològiques, ja que en
moure's van llaurant i colpejant el fons
marí. D'altra banda, la regulació
d'activitats, ja que permet separar les
zones de fondeig i trànsit d'embarcacions
de les zones de bany, tub respirador,
caiac i altres activitats nàutiques.
El sistema proporciona una maniobra fàcil
d'amarre a l'usuari ja que presenta en la
part superior de la boia una baga
d'amarre. La línia formada per cap, té una
boia de flotació intermèdia que evita que
s'arrossegue pel fons marí i el danye. Els
ancoratges són una espècie de caragols
de 2 metres que penetren en el llit marí,
disminuint la superfície afectada per la
instal·lació.

Foto: Vicent Castañer

Nacra (Pinna nobilis) a Irta

L'ús públic de les boies és d'ampli espectre, ja que es poden trobar particulars amb les seues
embarcacions, les "golondrines" amb turistes, embarcacions de xárter o busseig i fins i tot pescadors,
on descansen i preparen els seus arts de pesca.
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10

Foto: Vicent Castañer

Des de la seua instal·lació s'han fet
treballs de manteniment periòdic que
garanteixen la seguretat durant l'amarre
a aquests sistemes, ja que la falta d'un
servei de vigilància que controle el seu
correcte ús i els temporals marítims,
provoquen un desgast continu.
El passat octubre es va dur a terme una
inspecció
exhaustiva
mitjançant
bussejadors professionals de tots els
elements que constitueixen els trens de
fondege. D'aquesta inspecció va derivar
un pla de reparació i reposició de
materials que estableix un ordre de
prioritat. Aquest pla s'està duent a terme
actualment, havent quedat operatives les
boies que presentaven major deterioració
i reposat alguns punts de fondege on
s'havia perdut la boia.
Els treballs que es duen a terme
consisteixen principalment en la valoració
visual del desgast dels materials i la seua
documentació gràfica mitjançant vídeo i
fotografia, reparació dels mateixos o
substitució completa d'elements si la seua
integritat no es pot assegurar i en els
casos en els quals la boia de superfície
s'ha després, es realitzen cerques pel
fons per a trobar l'ancoratge. La fi és
sempre garantir la seguretat dels usuaris.

BOIES D'AMARRE A LA RESERVA MARINA D'IRTA
LOCALITZACIÓ I Nº DE BOIES
TORRE BADUM -------------------------- 8 + 1 per més de 12m eslora
PLATJA DEL PEBRET--------------------- 8 + 1 per més de 12m eslora
PLATJA LA BASSETA-------------------- 8 + 1 per més de 12m eslora
CALA ARGILAGA ----------------------- 6

Totes és troben a 200 m de distància de la costa i
s'ha d'utilitzar una boia per embarcació

Foto: Vicent Castañer
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UN TAPÍS DE FLORS A LA DUNA
DEL PEBRET:
"LLIRI DE MAR"

Pancratium maritimum

És sorprenent veure les grans flors
blanques del lliri de mar en ple mes
d'agost i a sobre de l'arena calenta de
les platges. Les flors s'obren durant el
vespre i durant un sol dia, fan un aroma
molt agradable. Al moment de la floració
les fulles ja s'han assecat, tornant a sortir
a la tardor; les fulles són allargades de
color verd glauc, retorçades, i amb una
consistència bastant ferma. A les platges
no es pot confondre amb cap altra
espècie. També són molt característiques
les seues llavors, que semblen petits
trossos de carbó que surten d'una
càpsula globosa.
Aquesta planta junt amb unes altres
conformen
la
vegetació
de
la
microreserva de flora de la duna del
Pebret,
totes
elles
especialment
adaptades a un hàbitat on l'exposició als
vents de la mar amb contingut salí, els
granets de sorra en suspensió, així com a
la poca retenció de l'aigua del sol on
viuen, l'arena, mereix per part nostra el
respecte perquè aquestes fan possible
que les platges naturals es mantinguen i
quan venen els temporals, reposen la
pèrdua d'arena.
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+ Informació

Passatemps
MOTS ENCREUATS
Quant saps del Parc Natural de la Serra d'Irta?
Vertical
1. Pic més alt del parc natural, amb 572 metres
2. Torre vigia propera a l'ermita de Sta. Llúcia i St. Benet
3. Castell àrab-templer de gran importància històrica al
territori, amb troballes d'un poblat ibèric
5. Torre vigia d'origen àrab, situada a la vora del major
penya-segat de la serra

Horitzontal
4. Una de les dos úniques cales d'arena del parc natural, i
que compta amb una àrea recreativa
6. Cala amb nom de planta punxosa on es troba una de les
microreserves del parc natural
7. Castell àrab de finals del segle X o principis del segle XI,
situat a Santa Magdalena de Polpis

Webs d'interés
Sin mala espina.
Guia per al consum responsable de peix i marisc. Ecologistes en acció.

Biblioteca de desmentidos.
Rumors falsos mediambientales més comuns, ordenats per categories. Greenpeace

Ciencia ciudadana.
Si eres aficionat a l'observació d'aus, participa. SEO Bird Life.

Plasticrust.
La contaminació per deixalles de plàstic és un dels problemes més greus als que s'enfronta
el nostre planeta.. Comunidad por el Clima.
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Col·laboracions
Recordeu que podeu fer-nos arribar les vostres col·laboracions a través del correu
electrònic del parc: serra_irta@gva.es
Esperem les vostres aportacions!

Agenda
Durant el mes de juliol hem realitzat ...
Un itinerari guiat al castell de Polpis, per a conéixer cultura i història que s'amaga a la Serra d'Irta.
També, en el Centre d'Interpretació del parc s'ha pogut gaudir de les explicacions, anècdotes i
llegendes d'aquest espai natural de la mà de la guia, a través de l'exposició i audiovisual existent.
A l'agost ...
No et pots perdre l'ocasió de gaudir novament de l'itinerari guiat al castell Polpis, et sorprendrà.
A més et convidem a l'observació del cel d'Irta de la mà d'una monitora d'Astronomia.
Apunta't que ja gairebé no queden places.
Al setembre ...
Una cita obligada amb el patrimoni etnogràfic existent al parc natural mitjançant un itinerari
interpretatiu. Informa't en la nostra web.
Recomanem la subscripció al llistat de distribució de les notícies de la nostra web. És la manera més
ràpida d'informar-se de les activitats del Parc Natural per mitjà d'un correu automàtic en el moment
de la publicació de cadascuna de les notícies.
Subscriu-te ací

Foto: Benjamín Albiach

Redacció: Equip técnic del PN
Centre d' Interpretació del Parc Natural de la Serra d'Irta
CV 141 Km 1,5
12598 Peníscola (Castelló)
Telèfons: 679196398 / 964336791
Correu electrònic : serra_irta@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es/irta
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