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El Paratge Natural Municipal de l’Arenal de l’Almorxó es troba situat al nord-oest del terme 
municipal de Petrer, en la Muntanya de Cotxinets, al costat de la Rambla de Caprala. Posseïx una 
superfície de 508.624 m2 i en el seu interior compta amb una àrea declarada com a Microrreserva 
de Flora. 

L’Arenal de l’Almorxó constituïx una autèntica formació dunar pròpia de les zones litorals, 
amb la presència de sòls, flora i fauna característics d’ecosistemes dunars costaners, però amb la 
particularitat d’estar situat en l’interior d’Alacant. 

L’Arenal de l’Almorxó



INICI: caseta d’informació / DURACIÓ: 45 minuts / DIFICULTAT: mitjana-baixa.
L'Arenal de l'Almorxó sempre ha sigut un espai d’espargiment on jugar i disfrutar de la naturalesa. 

Es pot continuar disfrutant d’ell però d’una manera sostenible i respectuosa amb l’entorn. Amb el recorregut 
proposat no sols podràs disfrutar del paratge i els seus voltants, també podràs conéixer el misteri de la seua 
formació. 

L'itinerari partix de la caseta d'informació i discorre en un principi per un tram al sud-oest del 
paratge, en una zona de cultius en el vessant oposat als arenals. En trobar-se la senda per la qual caminem 
amb el Camí de Caprala, cal creuar la rambla i continuar en direcció nord cap a la Casa el Dolç. La tornada 
es realitza per la part baixa del vessant i arriba fins a l’Arenal Xicotet. Posteriorment, es travessa la pinada 
fins a arribar a la base de l’Arenal Gran. Per a concloure el recorregut es creua la rambla fins a arribar de 
nou a la caseta d’informació. Tot l’itinerari autoguiat es troba senyalitzat amb xicotets pals de fusta.

Itinerari autoguiat



1. Detin-te en cada parada marcada en l’itinerari i disfruta de les distintes singularitats que el paratge ens 
brinda.   

2. Evita caminar fora de les sendes marcades per no crear un impacte innecessari.
3. Si tens intenció de passar el dia per la zona, et recomanem que visites el Campament de Caprala. Es tracta 

d’una àrea recreativa oberta al públic en caps de setmana i festius, on hi ha barbacoes, taules, lavabos, 
etc. Per a arribar, simplement cal continuar el mateix camí pel qual has arribat a l’Arenal. 

4. No encengues foc. El més mínim descuit pot portar conseqüències molt greus.
5. No et rellisques per les dunes, açò crea un gran impacte en els arenals que provoca la pèrdua d’arena.
6. Respecta les plantes i animals que trobes durant el recorregut, la preservació de la biodiversitat és molt 

important per a conservar el paratge.
7. Si tens qualsevol dubte o consulta acudix als treballadors del paratge.

Recomanacions durant el recorregut



Parada 1

CASETA D’INFORMACIÓ

Iniciem el nostre recorregut en la caseta 

d’informació. Des d’ací podem observar 

una esplèndida vista general del paratge. 

Enfront de nosaltres se situa l’Arenal Gran 

i mirant a la dreta, al fons, podrem observar 

l’Arenal Xicotet. Començarem la ruta pujant 

pel camí situat a l’esquerra de la caseta.



Parada 2
CULTIUS TRADICIONALSEn arribar al pal indicatiu girarem a l’esquerra. A partir d’ací camina-

rem per una senda. Durant este tram del recorregut ens acom-

panyarà a la dreta una pinada, mentrestant, podrem veure a 

l’esquerra els tradicionals camps de cultiu d’ametlers i oliveres, 

actualment sense explotació. Podem observar clarament els siste-

mes d’abancalaments tradicionals així com els sistemes de regadiu 

heretats de la saviesa ancestral que van aportar els àrabs que van 

poblar estes terres.



Parada 3

EL SÒL

En esta parada, podem observar en la paret de la dreta un 

tall en el sòl, en el qual és possible apreciar els distints 

horitzons. El color fosc de la part alta ens indica la 

presència de matèria orgànica en els primers centíme-

tres de sòl. També podem distingir amb claredat que 

el sòl més profund és més pobre, ja que s’observen 

roques més grans que en la part de dalt.



Parada 4

EROSIÓ EÒLICAEn abandonar la pinada, si mirem a l’esquerra po-
drem observar amb gran claredat els efectes de 
l’erosió eòlica sobre les crestes de calcarenita. El 
vent arrossega partícules d’arena que amb el pas 
del temps poden perforar la roca fins a produir 
les cavitats que veiem.



Parada 5

LA RAMBLA

En arribar a este punt creuarem per la rambla per, a 

continuació, pujar per una costera cap a la dreta. 

La presència de la rambla és molt important en el 

paratge, sense ella no seria possible la formació de 

les dunes. La rambla és responsable del transport 

de materials arenosos, que posteriorment el vent 

deposita en les llomes de la muntanya, i es formen 

així les dunes.



Parada 6

CASA EL DOLÇEnfront de nosaltres es troba la Casa el Dolç. Esta 
finca abandonada també posseïx cultius tradi-
cionals, encara que com podem observar, amb 
sistemes de regadiu i abancalament diferents 
dels que hem vist abans.



Parada 7

L’ARENAL XICOTET

En esta parada ens trobem al costat de l’Arenal 

Xicotet. Esta formació és prou fràgil a cau-

sa de la seua reduïda grandària. A la dreta 

encara es poden observar les marques pro-

duïdes per l’extracció d’arena que va patir el 

paratge en els anys 70.



Parada 8

ESCORRANCSEls escorrancs són formacions produïdes per l’aigua en el sòl 

durant el seu camí cap a la rambla. Si continuem el nos-

tre recorregut, podrem observar com en passar d’un sòl 

arenós a un margós (de color blanquinós) les formes que 

presenten els escorrancs són distintes. Moltes vegades 

estos clavills en el sòl són aprofitats per alguns mamífers 

per a construir els seus caus. 



Parada 9

LA PINADA, REFUGI D’AUS

Continuant amb la nostra travessia ens in-

troduïm en la zona de pinada. Esta zona 

del paratge és un refugi per a molts tipus 

d’aus que, si som pacients, podrem obser-

var i escoltar. 



Parada 10
LA MICRORRESERVA DE FLORAArribem a la base de l’Arenal Gran. Ací es troben dos grans 

ametlers i, per damunt d’ells, en la lloma, es troba l’àrea de-

clarada com a Microrreserva de Flora. Les espècies que ací 

observem són difícils de trobar en zones d’interior, ja que 

es tracta d’espècies pròpies del litoral. És molt important 

la presència de vegetació en les dunes, ja que s’encarrega 

de retindre l’arena i evitar que es desprenga cap avall. 

Des d’este punt tornarem a la caseta d’informació per a 

finalitzar així el nostre recorregut.
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