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DIUMENGE 5 DE JUNY DE 2011

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

EL TREN DEL BOSC
Si vols aventurar-te pel Parc Natural del Carrascal de la Font 

Roja, i estàs disposat a deixar-te seduir pels seus tresors naturals i 
el seu encisador paisatge, estàs convidat a pujar al tren del bosc. 
Hi experimentaràs un viatge de somni, on de camí et trobaràs 
amb alguns dels seus visitants habituals, que compartiran amb 
tu la seua coneixença sobre la natura. 

Si vols, a més, descobrir alguns dels secrets que el bosc amaga, 
ara tens l’oportunitat de deixar-te dur de la mà de Jordi Raül 
Verdú, que també et donarà a conèixer part de les aventures que 
els personatges d’alguns dels seus contes viuen pels voltants del 
paratge. 

Si no t’espanta la bruixa de la cova Gelada, ni et fa por tot 
el que conten dels fantasmes del mas de Tetuan, del barranc 
de l’Infern o del dinosaure del Menejador i si, a més, t’atrauen 
els donyets del bosc i els reiets, segur que l’experiència 
t’encantarà.

Anima’t i apunta’t, que el bosc i els seus habitants estan 
esperant-te en candeleta. 

Es lliurarà un exemplar del conte
“Els donyets del bosc”

a cada participant

DESTINATARIS
Públic en general, en especial famílies.

PROGRAMA
09.30 h. Eixida del tren del bosc des del Poliesportiu Francesc Laporta 
d’Alcoi amb 30 donyets Carrasques i 30 donyets Teixos (inscrits matiners) 
cap a la Font Roja. Pel camí trobarem interessants personatges que ens 
mostaran les curiositats del bosc.

10.30 h. Descans i esmorzar amb els donyets Carrasques i Teixos.

11.00 h. Recorregut per dins del bosc, amb els donyets Carrasques i 
Teixos, on coneixerem curiositats i misteris de la natura que ens envolta.

11.30 h. Eixida del tren del bosc des del Poliesportiu Francesc Laporta 
d’Alcoi amb 30 donyets Galers i 30 donyets Aurons (inscrits tardaners) cap 
a la Font Roja. Pel camí esperem trobar moltes sorpreses.

12.30 h. Recorregut per dins del bosc, amb els donyets Galers i Aurons, 
on coneixerem curiositats i misteris de la natura que ens envolta.

14.00 h. Cloenda per part de:

Caja Mediterráneo, Ajuntament d’Alcoi i Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge.

14.15 h. Dinar picnic.

15.30 h. Tornada dels donyets Carrasques i Teixos amb el tren del bosc.

16.30 h. Tornada dels donyets Galers i Aurons amb el tren del bosc.

RECOMANACIONS
Dur calçat còmode.
NOTA: Els participants de l’activitat pujaran a la Font Roja per la carretera amb un trenet 
articulat. Aquest vehicle no suposa un servei regular d’accés al Parc i està vinculat al 
desenvolupament d’aquesta activitat.

PLACES LIMITADES
L’activitat inclou picnic per esmorzar i/o dinar.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A TRAVÉS DE: 

Jordi Raül Verdú Pons,
escriptor, mestre i amant
de la natura


