
 

PNM La Pilarica - Sierra de Callosa (Callosa de Segura) - “Molt per descobrir”  

COM ARRIBAR 

Existeixen dues entrades principals al 
paratge: 

- Per la A-7, eixida 79 (Granja, Cox, 
Callosa), prenem la CV-900 fins a Callosa 
de Segura. Una vegada a la ciutat pugem 
per la Rambla fins al cor del paratge, 
l'Ermita del Pilar. 

- Per l'AP-7, eixida 733 (ctra. Callosa), 
prenem la CV-913 fins a Callosa de 
Segura; una vegada a la ciutat creuem el 
passe a nivell i seguim per carrer Santa 
Rita, av. de la Constitució i La Rambla. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal de “La Pilarica - Sierra de Callosa” es troba en la població de Callosa de Segura. 
Està constituït per una mola rocosa que representa una fita paisatgística, no solament per als habitants de Callosa 
de Segura, sinó per a tota la comarca de la Vega Baixa del Segura. Això es deu al fet que s'eleva quasi 
verticalment sobre el pla al·luvial del riu Segura, conformat majoritàriament per camps de cultiu. El seu passat 
cultural, quan la serra constituïa un privilegiat lloc per a instal·lar-se, la seua orografia i els seus valors ambientals 
són d'elevat interés. 

En aquest espai natural trobem diferents tipus de comunitats vegetals, entre les quals destaquen els matolls o 
espinars mediterranis, amb espècies singulars com la períploca, la bufera o el arto negre, que són espècies 
denominades iberoafricanismes, sent la Serra de Callosa la seua població més continental i septentrional de la 
Comunitat Valenciana. 

Referent a la seua fauna, habiten espècies com a amfibis i rèptils, amb espècies com el gripau corredor o el 
gripau comú. També ocells com l'àguila de panxa blanca, l’aligot, l'esparver i el brúfol. 

Existeixen a més elements d'interés històric-cultural com el Castell de Callosa (s. X) o el Barranc del Diable que és 
un jaciment de la cultura tardo-romana (s. IV-VII d. de C.) situat en un ampli vessant de fort pendent a l'entrada 
d'un dels barrancs de la Serra de Callosa. 

 

 

Este paratge ens convida a: 

- Recórrer les sendes del paratge. 
- Disfrutar de les impressionants vistes a la vega baixa del Segura que ens ofereix aquesta serra.  
- Visitar-lo a peu des de la localitat sense haver de desplaçar-se amb vehicle. 
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprendre a diferenciar els cants dels ocells. 

  


