
Programa
10.00 a 10.30 h. 

Recepció del grup i esmorzar.

10.30 a 14.30 h. 

Itinerari fitofenològic.

-  Geolocalització, identificació i fotografiat de 
diferents espècies d’arbres i arbustos.

-  Recollida de dades fenològiques: germinació, 
foliació, caiguda de fulla, floració, fructificació i 
dehiscència.

-  Recollida de residus durant l’itinerari.

14.30 h.  

Comiat del grup, recollida d’enquestes i dinar.

El programa podrà variar en funció de l’hora d’arribada i 
retorn del grup, així com per condicions meteorològiques 
adverses.

•  Activitat gratuïta. El desplaçament fins al punt de trobada 
va a càrrec del centre sol·licitant. Els participants hauran 
de portar esmorzar, dinar i aigua, a més de roba 
còmoda, calçat de muntanya, gorra, càmera fotogràfica 
i/o telèfon mòbil.

Normes i Recomanacions 
•  Recorda que estàs en un important espai protegit de la 

Xarxa Europea NATURA 2000, de manera que segueix 
les recomanacions dels educadors/es.

• Segueix sempre el camí indicat pels educadors/es.

•  Camina tranquil, sense veus ni sorolls, en cas contrari 
faràs fugir els animals i perdràs l’ocasió de veure’ls o 
sentir-los.

• Respecta els animals i plantes que trobes.

•  Extrema les precaucions a l’apropar-te a les edificacions 
en ruïnes (masies, caves, etc.).

• No es permet el trànsit de vehicles ni bicicletes.

• Tingues sempre present el perill d’incendi.

•  Mantín neta la muntanya, guarda les escombraries i 
tira-les en els contenidors apropiats.

La motivació i preparació prèvia de l´alumnat respecte 
a l’objectiu de l’activitat és fonamental per al bon 
desenvolupament del programa de voluntariat ambiental. 
La presència i estreta col·laboració del professorat o 
responsable del grup serà essencial i obligatòria.

ADREÇAT A
Estudiants de secundària, batxillerat, cicles formatius, 
universitaris i jóvens interessats.

Informació i inscripcions 
Correu electrònic: medioambiente@cajamediterraneo.es
CEMA Font Roja Alcoi (Alacant) 965 33 19 87
CEMA Els Molins Crevillent (Alacant) 965 40 00 79
CEMA Torre Guil Sangonera la Verda (Múrcia) 968 86 99 50

Estació Científica  
Font Roja

AMB EL SUPORT DE:AMB EL SUPORT DE:



L’estudi fitofenològic contempla la 
recopilació de dades de 270 individus 
vegetals en el LIC Font Roja, per tant, en 
funció de les dades que anem recollint, 
us donarem a triar entre la ruta al 
Menejador que discórre entre 1.050 i 
1.356 metres i, la ruta del Barranc de 
l’Infern que va entre els 950 i 1.190 
metres d’altitud.

• Les espècies d’estudi seran:

Caducifolis:
- Fraxinus ornus
- Acer opalus granatense

Marcescent:
- Quercus faginea

Perennifolis:
- Quercus rotundifolia
- Quercus coccifera
- Juniperus oxycedrus

L’estudi fitofenològic contempla la 
recopilació de dades de 270 individus 
vegetals en el LIC Serra de Crevillent, 
entre cotes que van de 490 a 805 
metres. 

• Les espècies d’estudi seran:

Perennifolis:
- Quercus rotundifolia
- Quercus coccifera
- Juniperus oxycedrus
- Pinus halepensis
- Cistus albidus
- Rosmarinus officinalis

L’estudi fitofenològic contempla la 
recopilació de dades de 270 individus 
vegetals en el LIC de Carrascoy y El 
Valle, entre 198 i 610 metres. 

• Les espècies d’estudi seran:

Caducifolis:
- Fraxinus angustifolia

Marcescent:
- Quercus faginea

Perennifolis:
- Quercus rotundifolia
- Quercus coccifera
- Juniperus oxycedrus
- Pinus halepensis

Itinerari  
fitofenològic  
per ombroclima  
mediterrani  
subhumit

Itinerari  
fitofenològic  
per ombroclima 
mediterrani  
semiàrid

Itinerari  
fitofenològic  
per ombroclima 
mediterrani  
sec

Els tres CEMAs de Fundació Caja Mediterráneo estan 
pròxims o circumscrits a la major xarxa ecològica 
mundial, la XARXA NATURA 2000, concretament als 
següents llocs d’interés comunitari o LIC:

•    LIC Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja, 
a Alcoi, al nord d’Alacant.

• LIC Serra de Crevillent, al sud d’Alacant.
• LIC Carrascoy y El Valle, a Múrcia.

Pretenem fer valdre la biodiversitat d’aquests espais 
Natura 2000 implicant a la societat en la seva 
conservació.

A través d’aquest programa de voluntariat ambiental, 
obtindrem dades fitofenològiques de diversos 
arbres i arbustos autòctons perennifolis, caducifolis 
i marcescents, analitzarem com estan afectant les 
variables meteorològiques a les fases vegetativa 
i reproductiva, i esperem que això servisca com 
a element demostratiu per a futures polítiques de 
conservació de la biodiversitat.
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