
 

PNM Monte Coto (Monòver) - “Conservació de la Naturalesa Mediterrània”  

COM ARRIBAR 

La principal forma d'accés al PNM “Monte 
Coto” es realitza a través d'una pista que 
parteix des de Cases del Senyor fins a 
Monte Coto. Una vegada dins de la 
muntanya, arriba un moment en què la 
pista es divideix en tres ramals: el primer 
arriba a l'antiga pedrera de Monte Coto i 
després continua fins al pic de vigilància; 
el segon baixa pel vessant d'ombria 
paral·lel al Barranc de Caseta fins a la 
carretera CV-834; i el tercer discorre pel 
sector sud-occidental de la muntanya fins 
al terme municipal del Pinós. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal “Monte Coto” es troba situat en la serra del Reclot, sent aquesta un dels racons millor 
conservats del terme de Monòver. L'orografia d'aquestes serres, juntament amb el seu peculiar clima, condiciona 
la presència d'espècies singulars de gran valor, tant de flora com de fauna. 

Respecte a la flora, gran part del paisatge està dominat per una densa massa de pi blanc procedent de 
repoblacions. Existeix també presència de bosquets dispersos de carrasca, principalment en les ombries, a més 
d'un bosquet de gal·lers en el Barranc de la Quitranera. Les cotes més elevades del paratge són una de les zones 
més riques en espècies i comunitats vegetals, espècies com l'arboç, campaneta de roca, centaurea, polipodi o 
peu de gall. 

Quant a la fauna, podrem gaudir d'espècies d'aus rapinyaires associades a medis rocosos que solen nidificar en la 
zona, com una parella d'àguila reial, àguila calçada, marcenca europea, astor comú, esparver comú o l’aligot. Pel 
que respecta als mamífers, com a espècies més excel·lents apareixen el gat salvatge, la fagina, el liró careto, la 
mostela i el teixó. 

És ressenyable la quantia del patrimoni cultural present. Trobem la pedrera de L’Amoraquí, inclosa dins del 
“inventari d'immobles d'etnologia” amb la tipologia de “Patrimoni Industrial-Mineria i activitats extractives”. D'altra 
banda, és ressenyable la presència de molts altres elements com a pedreres, masies, fonts, aljubs, forns de calç, 
murs de maçoneria en sec, etc.  

 

Este paratge ens convida a: 

- Disfrutar de les impressionants vistes que ens ofereix aquesta serra. 
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprendre a diferenciar els cants dels ocells. 
- Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots. 

  


