
 

PNM Parque del Molino del Agua (Torrevieja) - “Passeig amb calma per les dunes”  

COM ARRIBAR 

Encara que l'accés no està senyalitzat des 
de la ciutat, seguint la carretera N-332 hi 
ha diverses alternatives per a arribar. Per 
exemple, seguint les indicacions Parque 
Molino del Agua.  

En les entrades al paratge tampoc trobem 
senyalització que evidencie que ens 
trobem en un Paratge Natural Municipal. 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal “Parque del Molino del Agua” està constituït per un ecosistema dunar que atorga al 
paratge una gran importància, ja que s'estén des de les Salines de Santa Pola fins al Cap Cervera. 

Aquest espai natural actua com a corredor litoral que comunica dues importants zones humides, declarades com 
a Zona d'Especial Protecció Per a les Aus (ZEPA), el Parc Natural de les Salines de Santa Pola i el Parc Natural 
de les Llacunes de la Mata-Torrevieja.  

La zona del Parc del Molí de l’Aigua, que dóna nom a aquest paratge, i el passeig marítim són dos espais bastant 
antropitzats, amb diferents bancs i taules. En el primer podrem visitar una rèplica del Molí de l’Aigua. 

La característica més excel·lent d'aquest ecosistema dunar són les diferents franges existents des de la riba del 
mar fins a la part més interior, podent classificar-les en dunes embrionàries, dunes mòbils, tàlvegs interdunars i 
dunes fixes o estabilitzades. 

Les altes temperatures en la superfície de l'arena, l'elevada sequedat i l'escassa cobertura vegetal fan que la 
presència de fauna siga bastant limitada. Com a conseqüència, el grup millor representat és el dels invertebrats, i 
dins d'aquest mereix especial atenció el dels coleòpters. 

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: 

- Disfrutar de les dunes i el mar. 
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprendre a reconéixer diferents rastres en l'arena. 
- Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots. 

  


