
 

PNM La Sierra (Redován) - “Balcó de la Vega Baixa”  

COM ARRIBAR 

Per a accedir al PNM La Sierra des de la 
CV-900 es pren el desviament cap al nucli 
urbà de Redovà i des del mateix es tenen 
diversos accessos a la serra. Un dels 
accessos principals se situa a l'entorn del 
cementeri de Redovà i en el barri del 
Racó.  

L'accés pel cementeri de Redovà, 
condueix a l'ermita de la Verge de la Salut, 
a una àrea recreativa, a un recorregut 
botànic i a l'inici d'una de les variants de la 
senda PR-54, des de la qual es pot 
ascendir al Pico del Chinar. 

L'altra entrada principal al paratge està en el barri del Racó, molt prop de l'oficina de Policia Local. Des d'aquest 
punt s'accedeix a la senda PR-54, variant III, que condueix al mirador del Racó i al barranc de los Granados. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal de “La Sierra” es troba en el terme municipal de Redovà, que se situa als peus de la 
serra de Callosa. L'espai ofereix unes impressionants vistes de la comarca de la Vega Baixa a causa de l'abrupta 
orografia d'aquesta serra. Aquest lloc alberga diferents valors naturals, culturals i d'esplai que justifiquen el seu 
grau de protecció. És una joia natural per als habitants de Redovà.  

L'ecosistema compta amb diferents formacions vegetals: pinedes de pi blanc procedents d'una repoblació en els 
anys 50 per a evitar els riscos d'erosió i degradació del paratge; matolls i espinars mediterranis, amb espècies 
singulars com la períploca o la bufera (que són espècies denominades iberoafricanismes), sent la Serra de 
Callosa la seua població més continental i septentrional de la Comunitat Valenciana. 

Respecte a la fauna, podrem gaudir d'espècies d'ocells com l'àguila de panxa blanca, inclosa en el Llibre Roig 
dels ocells d'Espanya en la categoria de “En perill” i apareix com a “Vulnerable” en el Llistat d'Espècies Silvestres 
en Règim de Protecció Especial i que nidifica en el paratge, a més del ratoner comú, l'esparver o el brúfol. 

A més, dins dels límits del paratge existeixen nombrosos jaciments i restes amb valor arqueològic i etnològic com 
el Bancalico de los Moros, un poblat de període neolític situat a considerable altura. 

Este paratge ens convida a: 

- Recórrer les sendes del paratge. 
- Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle. 
- Disfrutar de les impressionants vistes a la Vega Baixa. 
- Descobrir la seua flora adaptada als terrenys àrids. 

  


