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RESUM 
El parc natural del Túria és una àrea de 4480 ha i 35 km de llarg situada al voltant de 
la part baixa del riu Túria. La zona conté trets d’important valor ecològic, paisatgístic, 
històric i cultural. Ha sigut la societat civil la que ha reivindicat els seus valors i ha 
lluitat fins assolir el grau màxim de protecció. Tanmateix, aquesta protecció no es 
mostra palesa a causa d’un seguit de problemes i actuacions que posen en constant 
perill l’estat del parc, com és el cas dels projectes urbanístics prevists en les zones 
confrontades, el projecte d’embassament, la contaminació lumínica, els abocaments 
il·legals, la mala qualitat de l’aigua, el futur bypass i el risc d’incendi a causa de la 
substació elèctrica, entre altres. Totes aquestes actuacions han causat la 
despreocupació i desvalorització de l’àrea per part de la ciutadania, provocant així 
altres problemes derivats de la insensibilització col·lectiva i posant en risc la 
conservació del parc en les seues qualitats. 
Al llarg d’aquest article es mostra la realitat que acusa la regió protegida, explicant tant 
les qualitats i característiques que formen el parc, per a la qual cosa s’ha fet ús de la 
bibliografia disponible, com els dèficits de gestió, mitjançant la observació directa i la 
consulta a les associacions i institucions implicades, per tal de poder abordar el 
problema i potenciar els seus valors. Veurem així la importància de la sensibilització 
civil en relació amb els temes ambientals, fent ús de la opinió pública, ja que, en 
aquest cas concret del Parc Natural del Túria, s’ha arribat fins i tot al rebuig de 
l’assignació de rang de protecció per part d’alguns àmbits de la societat, com és el cas 
dels agricultors afectats, ja que no s’han traslladat els beneficis de gaudir d’una àrea 
de protecció. 
Paraules clau: Parc Natural del Túria, Protecció, Gestió, Sensibilització, Ciutadania. 
 
INTRODUCCIÓ 
La idea de la necessitat de protegir la zona ara anomenada Parc Natural del Túria va 
sorgir des de la pròpia població, arran d’un incendi al bosc de la Vallesa en 1994. Però 
la seua aprovació no es dugué a terme fins el 13 d’abril de 2007, junt al seu PORN. Al 
llarg d’aquests gairebé 13 anys, la societat civil s’ha mobilitzat, agrupat i organitzat per 
tal d’aconseguir el seu propòsit. Així quedà denominat el Parc Natural del Túria, el qual 
comprèn una zona de 35 km de llarg que abraça 4480 ha al voltant del tram final del 
riu Túria, comprenent els municipis de Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja 
del Túria, l’Eliana, Benaguasil, Llíria, Vilamarxant i Pedralba, tots dins de les 
comarques del Camp de Túria i l’Horta. 
El parc conté gran valor paisatgístic pel seu dinamisme, i consta de gran diversitat 
d’hàbitats: el riu, riberes, boscs mediterranis i horta tradicional. Les seues 
característiques climàtiques fan que la zona constituïsca una illa biogeogràfica rica en 
espècies semiàrides i molts endemismes valencians. 
Altra característica del parc és la seua importància històrica i cultural, ja que conté 
assentaments històrics, patrimoni hidràulic, altres elements relacionats amb l’ús del 
medi rural i construccions de la guerra civil espanyola. A més, també trobem 
formacions juràssiques i miocèniques d’interès paleontològic. 
Popularment s’ha anomenat al parc com a “pulmó verd”, ja que es tracta d’un dels 
últims vestigis de vegetació típica que queda a l’àrea metropolitana de València, zona 
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molt afectada per l’urbanisme i la contaminació derivada. Però aquesta denominació 
entra en desacord amb el que és la seua situació actual a causa de la desprotecció 
que sofreix, impròpia del rang de Parc Natural. És necessari explicar però, que de les 
4480 ha protegides, algunes ja gaudien de protecció perquè ja estaven declarades 
com a Paratge Natural Municipal, com és el cas de Les Rodanes a Vilamarxant, també 
a aquest municipi, La Pea, com a Mont d’Utilitat Pública, i com a Zona Humida de la 
Comunitat Valenciana, a la Vallesa. A més, l’àrea protegida es veu amenaçada per un 
seguit d’actuacions que fan perillar les característiques de la zona, però també per la 
manca d’iniciatives i d’activitats amb la finalitat de garantir el bon estat d’aquesta. Amb 
la qual cosa, el resultat de tot plegat és la degradació del Parc Natural del Túria, tot i el 
seu rang de protecció. 
 
EXPERIMENTAL 
Per a la realització d’aquest article ens hem basat amb fonts d’informació escrites per 
tal de conèixer les característiques de la zona. S’han recopilat dades directament, 
mitjançant l’observació, i a partir de les associacions i agrupacions ciutadanes 
implicades en la nominació d’aquesta àrea, agrupades en la Coordinadora en Defensa 
dels Boscs del Túria, així com en altres institucions, ajuntaments, organitzacions i 
associacions en les que intervenen tant gent preocupada pel tema com experts. S’ha 
tingut en compte els articles de premsa i articles personals basats en aquest tema per 
tal de comprovar la visió de la ciutadania, i a més s’ha fet ús del contacte amb la gent 
de la zona. 
 
RESULTATS 
El confrontament dels relleus orogràfics del Sistema Ibèric i la planura al·luvial del 
Túria provoquen que la zona protegia tinga un paisatge pla i amb xicotetes 
ondulacions amb barrancs. 
L’aigua és el principal agent morfològic, la qual dissol i erosiona els materials, però els 
processos de meteorització son molt lents a causa de les baixes quantitats de 
precipitació, tal i com ens mostra la climatologia, ja que l’àrea afectada sofreix un clima 
del tipus termomediterrani sec, i es caracteritza per precipitacions irregulars de 400 a 
500 mm anuals, amb temperatures mitjanes de 17ºC. La coincidència de l’època amb 
més escassetat de pluges amb les majors temperatures doten a la zona d’una forta 
sequera als estius, fet que té gran rellevància en la vegetació. 
La biota del parc varia en funció als diferents ambients que en ell trobem, segons si es 
tracta d’una zona riberenca, de medi aquàtic, de cultiu, de bosc o de matolls.  
 

  
 

Figura 1. Hàbitat riberenc, al pas del riu Túria pel terme de Vilamarxant i Benaguasil. Font: 
propia.  
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La vegetació de ribera (figura 1) és cada vegada més escassa i poc conservada. 
Consta de xops blancs, àlbers i salzes bàsicament, però també de xops, baladre, 
sarses, llentiscle i fenoll. El Parc Natural sofreix de trams amb baixa conservació de la 
ribera, en les quals predomina la canya, espècie introduïda que desplaça les 
autòctones, donant com a resultat una pèrdua de biodiversitat. Eixa baixa diversitat és 
deguda també a la mala qualitat de l’aigua. Així, la vegetació amb veritable bon estat 
de conservació la trobem de forma discontínua, la qual cosa suposa una dada molt 
negativa. Trobem espècies de fauna amenaçades com l’anguila, el barb mediterrani, la 
madrilla, el gripau d’esperons, el galàpat leprós, la garsa imperial, l’aguiló lacunar, 
l’avió sapador i el turó, a més del crustaci Dugastella valentina, que es tracta d’un 
endemisme local, a l’embassament de La Vallesa. 
Els boscs forestals estan fonamentalment formats per pinars de pi blanc i estrat 
arbustiu de romer, timó i lavanda, entre altres. L’abundància del pi blanc és 
conseqüència de les repoblacions dels anys 50. De fet, a Les Rodanes hi ha aquest 
tipus de pi junt a sureres, en comptes de pi rodé, tal i com correspondria a la seua 
litologia. El pinar més extens es localitza en les vessants entre l’Eliana, la Canyada i la 
Vallesa. Aquest darrer bosc gaudeix de l’exclusivitat provinciana de l’estada d’una 
espècie bastant estranya, anomenada Anthyllis lagascana. Als termes de Manises i 
Riba-roja de Túria també es situen pinars, però cal prestar especial atenció a la 
xicoteta superfície que trobem a l’Espai Natural de Les Rodanes, amb elevat estat de 
conservació i gran valor ecològic. Aquest bon estat generalitzat dels pinars permet 
sustentar a espècies animals amenaçades com l’àguila cuabarrada, l’àguila calçada, el 
milà negre, el milà real, l’àguila marcenca i el gat muntés. Però les masses de pinar 
estan sofrint un detriment front a la introducció de nous cultius i d’urbanitzacions, 
afectant a pinars que es troben en medis molt antropitzats, agreujant així més la 
situació. Tanmateix, cal tindre en compte que aquestes masses de pins predominants 
als bosc haurien de suposar un paper menys significant als boscs, front a les 
carrasques, roures i sureres, que inicialment cobrien entre el 70% o el 80% del territori, 
i ara a penes ocupen el 2% de la superfície (Almenar et al, 2007) a causa de l’acció 
humana. 
Allà on la forta pendent impedeix la implantació de cultius, s’ha establert la garriga, 
comunitat d’arbusts baixos i densos com el coscoll, l’espí negre, el romer, 
l’esparreguera, la sarsa, el ginebre, l’argelaga, el llentiscle i herbàcies. Trobem 
xicotetes extensions de garriga a l’oest de Benaguasil, a Paterna, a Riba-roja del Túria 
i entre els pinars de La Canyada i la Vallesa. Aquestes formacions sorgeixen de la 
substitució del pinar; per tant, és un mal indicador, i la seua fauna relacionada també 
és pobra, encara que se l’ha nomenat d’importància mitjana a causa l’escassa 
superfície que ocupen i pel seu caràcter autòcton. 
Però l’extensió més gran de tipus de vegetació a la zona d’influència del Parc Natural 
del Túria, la qual comprèn 6523 ha, és la corresponent als cultius de regadiu i de secà, 
tal i com veiem a la figura 2, cobrint entre tots dos tipus 4460 ha de dita superfície. 
D’aquestes, 3709 ha corresponen a regadiu, el qual es basa principalment en cítrics 
(tarongers i mandariners en gran mesura), però també en plantes hortícoles com 
cebes, tomaques, lletugues, cols, creïlles i coliflors. En canvi, el cultiu de secà es limita 
a les zones més accidentades on el regadiu és més complicat i a més es troba en 
retrocés. 
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Figura 2. Extensió en % dels diferents ambients dins la zona d’influència (6523 ha). Font: 
elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Medi Ambient. 

 
La predominança de monocultius ha originat una baixa varietat pel que fa a la fauna, i 
només conté el gripau d’esperons com a espècie amenaçada. 
Malgrat tot, cal fer una distinció pel que fa a l’horta tradicional, la qual és d’origen 
medieval i presenta un elevat valor cultural i històric, al mateix temps que permet el 
desenvolupament d’una fauna determinada com la sargantana ibèrica, el mussol 
comú, la garsa, la musaranya comuna o el talpó (Decret 43/2007). 
Ja en termes més amplis, s’està sofrint un retrocés en les espècies de raboses, a 
causa del seu enverinament per part del veïnat, i d’eriçons, a causa dels 
atropellaments que sofreixen arran de les carreteres que creuen la zona. En canvi, els 
esquirols, porcs senglars i falcons es mantenen. 
Un aspecte important per tal d’entendre la diversitat del parc, és la seua litologia. Així, 
distingim dues zones segons el tipus de sòl, a les quals els corresponen unes 
característiques diferents de vegetació, com hem vist adés. La Vallesa i La Pea tenen 
sòls rics en bases i calcaris. Per contra, a Les Rodanes trobem un sòl pobre en bases i 
silicícola. És la riquesa general dels sòls de la zona la que ha incentivat un intens 
aprofitament agrícola. 
La litologia superficial d’oest a est del riu Túria és la que vertebra el parc. Aquesta, en 
els termes de protecció, no sofreix cap tipus de regulació, però sí aigües amunt en els 
embassaments de Loriguilla i Benagéver, i un altre sobre el tributari Sot. Ja dins de 
l’àrea que forma el parc, trobem una presa de propietat privada a la Vallesa, la qual 
recull l’aigua de barrancs i sèquies properes. 
L’explotació que es fa sobre aquest riu, pels assuts i preses, suposa el principal recurs 
hídric de la comarca del Camp de Túria per a consum agrícola, el qual és alhora la 
demanda més predominant. Açò significa que gairebé el 39% del consum total que es 
realitza a dita comarca prové només d’un sol riu, fet molt rellevant, si tenim en compte 
a més que el País Valencià sofreix la major demanda antròpica d’aigua per superfície 
de l’estat. Tot açò provoca que, tot i ser el segon riu amb més cabdal de València 
després del Xúquer, es mesuren només 15 m3/s a Riba-roja, dada que contrasta amb 
els 25 m3/s que calculà Muga E. fa aproximadament un segle per als mesos més secs 
(Romero, 2005). 
Pel que fa a la hidrologia secundària, està formada per 14 barrancs i rambles, amb 
barrancs intermitents que depenen de les precipitacions, i els quals són de gran 
importància per la interconnectivitat dels sistemes naturals que aporten. 
La hidrologia subterrània es recull en dos sistemes d’aqüífers, els quals consten de 
dos i tres aqüífers cadascun de diferent formació i de disponibilitat d’aigua mitjana. En 
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conjunt, formen un sistema excedentari, on gran part dels recursos gairebé no s’usen 
al ser descarregats a rius i a l’Albufera. L’obtenció de l’aigua per a consum domèstic es 
realitza principalment des de pous, ja que la contaminació de les aigües superficials no 
permet el seu aprofitament per a aquestes tasques. Tanmateix, la qualitat d’aquestes 
aigües ha anat en degradació amb els anys, sobretot pel que fa als nivells superiors 
dels aqüífers. 
La contaminació generalitzada del conjunt de les aigües de la zona, és la 
conseqüència de dècades de regadius intensius amb fertilitzants i d’abocaments. Açò 
ha donat concentracions molt elevades de nitrats i sulfats, ha augmentat la salinitat i 
ha provocat la incorporació de substàncies tòxiques. Així, en 1968 s’estimaren 8,53 
mg/L de nitrats i entre 1981 i 1984 s’elevà a 28,03 mg/L. Avui les anàlisis es situen per 
damunt dels 50 mg/L (màxim legal per a la salut) (Romero, 2005). L’agreujament dels 
problemes de qualitat de l’aigua no només avancen en el temps, sinó que, pel que fa al 
riu Túria, les aigües que entren a Vilamarxant tenen una qualitat mitjana, però arriben 
a ser inadmissibles amb la proximitat de la ciutat. 
A l’àmbit del Parc Natural del Túria, els marges del riu constitueixen valls amb 
terrasses que doten a la zona d’alt risc d’inundació, com també ho és a barrancs, amb 
un període de retorn d’inundacions inferior a 25 anys. Ja a les terrasses del riu en 
l’extrem sud, la probabilitat d’inundació és baixa. 
La qualitat atmosfèrica és elevada gràcies a què la principal producció de la zona és 
l’agricultura. Aquests nivells es veuen pertorbats per la massivitat de les carreteres, 
per canteres d’extracció d’àrids calcaris i per abocaments il·legals. 
Un altre factor que atorga gran rellevància al Parc Natural del Túria és el seu valor 
històric i, per tant, cultural. Dins dels indrets del parc trobem un gran patrimoni 
arqueològic i arquitectònic recollit a la taula 1. 
 

 Tipus ADSC cultural Cronologia Municipi 
Lloma de Betxi Poblat Bronze 1500-1200 A. C. Paterna 

Aqüeducte romà Aqüeducte È. romana  Paterna 
Barranc Cano Poblat É. romana S.II D.C. Paterna 

Despeñaperros Poblat Bronze, ibèrica 1600-1500 
A.C.,200 A.C. 

Paterna 

Testal del Molí Poblat E. mitjana S. XIII i XIV Paterna 
Cova del cavall Cova Bronze-ferro  Llíria 
Cerro Partido  Bronze, ibèrica  Pedralba 

Presa de la Pea Presa Romana  Pedralba 
Llometa del tio 

Figuetes 
Poblat Bronze, ibèrica  Benaguasil 

Porxinos Aqüeducte É. romana  Riba-roja de Túria 
La Llobatera Forn É. romana S. III i IV D. C. Riba-roja de Túria 

València la Vella    Riba-roja de Túria 
 

Taula 1. Béns arqueològics i arquitectònics. Font: elaboració pròpia a partir de dades de la 
Conselleria. 

 
Altra riquesa històrica la trobem referent a les estructures tradicionals d’aprofitament 
d’aigua i agrícola que trobem al llarg de tota l’àrea, i en general tots els elements 
etnogràfics que formen la nostra cultura, dels quals, dintre del P.O.R.N, es 
contabilitzen 76 elements, entre ells l’assut de Benaguasil que veiem a la figura 3. 
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Figura 3. Assut de Benaguasil. Font: pròpia. 
 

D’elevat valor cultural trobem també a les restes de la Guerra Civil de protecció de les 
forces republicanes, com són les trinxeres i nius que trobem al llarg de la zona 
destacant la línia defensiva de 1938 que passa per La Vallesa, la qual naix al Puig i 
arriba fins als Carasoles, a més de refugis d’aquest mateix període, al casc urbà de 
l’Eliana (http://coordinaturia.blogspot.com). 
 
DISCUSSIÓ 
Després d’una forta lluita veïnal, la declaració del segon màxim grau de protecció fou 
assumida per la societat amb gran satisfacció, tot i que es va presentar més com a una 
estratègia política que no tant com a conseqüència d’un vertader interès i preocupació 
per part dels polítics. 
En els moments seguits a la seua declaració es produí un fort bombardeig de publicitat 
sobre la nova àrea, però aquests processos de difusió i sensibilització es van gairebé 
aturar, i des d’aleshores no s’ha vist palesa la protecció que deuria gaudir en 
concordança amb el rang assumit, sinó que, per contra, hi ha una sèrie de fets i 
gestions que fan perillar la seua situació. 
Com a mostra trobem els projectes aprovats després de la declaració del parc de 
diverses urbanitzacions i PAIs confrontants a aquest. Açò s’ha potenciat per tal 
d’aconseguir, mitjançant la tècnica del “metre per metre”, l’adquisició del terreny del 
parc per la Generalitat. Així, s’han aprovat urbanitzacions i camps de golf al voltant de 
la zona protegida, el que provocarà un augment de la pressió antròpica sobre el medi, 
la qual ja és molt elevada a aquesta zona. Augmentaran les demandes d’aigua i de 
recursos, així com la impermeabilització del sòl. Tot açò té unes conseqüències molt 
negatives, no només sobre l'àrea afectada, sinó també sobre les zones adjacents, 
entre elles el Parc Natural. 
A més, sembla ser que les limitacions del parc s’han realitzat tenint en compte les 
requalificacions urbanístiques ja previstes, deixant fora de protecció zones amb igual 
característiques ecològiques que la resta. Aquest és el cas de la partida de Porxinos, 
al finalitzar Les Rodanes, zona que, a més de no gaudir de la protecció necessària, 
causarà un gran impacte al Parc Natural, situat al costat. Per tal de paralitzar aquest 
projecte ha sorgit la plataforma “Salvem Porxinos”, des de la qual s’exigeix la creació 
d’una comissió ciutadana amb poder de decisió sobre el planejament urbanístic 
(http://salvemporxinos.blogspot.com). 
Però, per altra banda, a causa de la desacceleració del fenomen especulatiu, molts 
dels projectes urbanístics prevists s’han paralitzat. Aquesta és una bona notícia per al 
futur ambiental del Parc Natural del Túria i per a tota la zona del voltant. Tanmateix, 
açò dóna pas a un altre problema de gestió, sobre la titularitat de les terres, les quals 
pertanyen a un gran nombre de persones privades. Amb la impossibilitat de la tècnica 
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del “metre per metre” a causa de l’aturada urbanística, es veu dificultada l’adquisició 
del terreny com a públic. 
Un dels principals fenòmens que poden posar en perill l’ecosistema del parc és la 
construcció de la presa de Vilamarxant, la qual s’estendrà sobre el poble nomenat, 
Pedralba, Benaguasil i Llíria. La idea d’aquest embassament sorgí arran de la riuada 
de 1957 amb la finalitat de reduir el risc a què es produïsquen noves, però no es firmà 
fins el 1997. Amb la declaració del Parc Natural s’ha demanat, des de diverses 
agrupacions, la seua retirada cap a una nova ubicació que no implique la destrucció de 
la zona protegida, ja que les dimensions de l’embassament suposaran un gran impacte 
sobre el territori i el riu. Pel moment, el projecte es troba paralitzat. 
Altre factor que fa perillar la conservació del parc és la situació de la substació 
elèctrica que consta de 200 torres i ocupa 15 km, al municipi de l’Eliana. Aquest fet, a 
més de trencar amb l’equilibri ecològic i paisatgístic del parc, augmenta greument la 
probabilitat de risc d’incendi. Tot i que des de diferents agrupacions es demana la seua 
retirada, l’única acció que s’ha dut a terme és la tala d’arbres per a construir tallafocs, i 
a més aquesta mesura ha sigut paralitzada. 
Construccions d’infraestructures com l’AVE i el segon bypass, projectades sobre el 
terreny protegit, posen l’alerta, una vegada més, sobre la mala gestió. Tot i que la 
situació final de tots dos projectes encara és incerta, cal avisar dels problemes de 
trencament ecològic i de contaminació que suposarien per al parc, per tal d’evitar-los.  
A més d’aquesta insensibilització mostrada per l’administració per la mala gestió 
plasmada en els projectes que hem vist fins al moment, eixa despreocupació es 
perpetua fins a la societat a causa de què la falta de resultats alimenta el desànim i 
perquè la difusió dels valors del parc no s’ha produït entre la ciutadania. Així, trobem 
una manca de senyalització al llarg del parc que delimite i informe de la seua situació, 
no fomentant així la declaració de Parc Natural de la zona sobre la ciutadania. 
Tot açò ha provocat un oblit generalitzat sobre la importància de l’àrea, amb la qual 
cosa trobem al llarg del parc moltes accions i fets duts a termes per la societat civil 
impropis del rang de protecció de Parc Natural. Així, observem nombrosos 
abocaments il·legals, com ens mostra la figura 4, concentrats especialment al municipi 
de Riba-roja del Túria. 
 

 
 

Figura 4. Abocador dintre del Parc Natural, a la Pea (Vilamarxant). Font: pròpia. 
 
Continuant per la mateixa línia, trobem agressions al patrimoni històric i cultural, ja que 
l’Humeral Catalogat de la Vallesa, el poblat de Betxí i el jaciment visigot, han sofert 
destrosses i espolis els dos últims. A més, totes aquestes zones sofreixen un elevat 
deteriorament i desprotecció, i es mantenen oblidades tot i l’interès cultural que 
gaudeixen. Es demana, llavors, una major implicació de la Conselleria de Cultura per 
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tal d’aconseguir la rehabilitació i protecció de les zones esmentades, i més inversions 
en les seues investigacions i excavacions. 
Pel que fa als espais de la Guerra Civil i de la capitalitat republicana que trobem arran 
del parc, la preservació d’aquestes construccions està sofrint les conseqüències i 
disputes d’interessos polítics, amb el tema de rerefons sobre la importància de 
recopilar la història o de donar-la per superada amb la transició. Amb açò, la pèrdua 
cultural que es pot produir seria molt important i irreversible. 
Per altra banda, existeixen altres fenòmens que desestabilitzen l’harmonia del parc, 
però que la societat no percep per falta del coneixement i per la ignorància dels seus 
efectes. Eixe és el cas de la contaminació lumínica. La problemàtica derivada 
d’aquesta pot passar des de l’impediment d’observació del cel nocturn, fins a la 
dificultat de supervivència de moltes espècies, a causa de l’alteració del ritme diürn-
nocturn que afecta als cicles vitals. Això és així perquè és durant la nit quan hi ha 
major activitat biològica i a més les espècies de costums diürnes també necessiten 
descansar (http://coordinaturia.blogspot.com). Per tant, caldria disminuir les emissions 
lumíniques de les zones pròximes, mitjançant mesures de control i de millora 
d’enlluernaments públics, evitant l’excés d’iluminació. Aquestes accions no només 
tindrien beneficis directes sobre les espècies afectades, sinó que a més s’assoliria un 
important estalvi energètic, tant desitjable per tal d’assolir el tractat de Kioto, i tot açò 
suposaria també un estalvi econòmic. 
Fins al moment hem vist els problemes que sofreix el parc, relacionats en una mala 
gestió i insensibilització, i els quals posen en perill la seua conservació. Tanmateix, hi 
ha un problema d’aquest tipus molt més greu pel que fa a la sensibilització, ja que 
arriba al punt en què la societat s’ha tornat en contra de la denominació de Parc 
Natural i de les mesures de protecció que això comporta. Eixe fenomen s’ha produït 
entre els agricultors amb terres a la zona protegida. Aquest rebuig ha sorgit com a 
conseqüència de les expectatives especulatives que s’han creat arran del creixement 
urbanístic. Amb la denominació de Parc Natural, veuen minvada la possibilitat de 
vendre les terres afectades, i amb açò, la possibilitat d’aconseguir una elevada 
quantitat de diners. A aquest fet s’afegeix que l’agricultura, des dels darrers anys, ja no 
resulta tan productiva econòmicament parlant, i per tant, gairebé totes les esperances 
dels propietaris estan dipositades en l’expansió urbanística. La sensació generalitzada 
que trobem entre els afectats és de què s’ha fomentat l’especulació urbanística de les 
zones adjacents a costa del parc, el qual es convertirà en el “jardí” de les 
urbanitzacions. No tots estan en contra de la protecció de la zona, però opinen que els 
interessos que han mogut aquesta declaració són altres que de preocupació per l’estat 
ambiental de la zona. 
A més, els agricultors que es mostren en contra argumenten que amb les mesures de 
protecció del parc es veu afectada també la productivitat dels conreus. Aquesta 
problemàtica també ve derivada d’una mala gestió, ja que s’haurien de potenciar i 
incentivar les produccions ecològiques mitjançant ajudes i distintius de qualitat. 
Aquestes mesures haurien d’arribar a tots, i mentre no siga així, els llauradors no 
trobaran cap benefici en què es protegisca la zona, i per tant no recolzaran cap 
iniciativa de conservació ja que no ho veuran com a un fet positiu; i en aquest terme no 
només es juga amb la sensibilització ciutadana i la conservació del parc, sinó també 
amb l’economia dels afectats. 
Tenint en compte tots aquests problemes que assetgen el futur del Parc Natural del 
Túria, és necessari nomenar el projecte del Parc Fluvial del Túria des del qual s’estan 
realitzant accions per tal d’apropar la zona a la societat civil. S’estan creant camins per 
tal de facilitar l’accés de la ciutadania al riu, i s’estan duent a terme mesures de 
repoblament i d’eliminació de canyes per a fomentar la flora autòctona. Però aquestes 
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mesures poden provocar un augment de la destrucció de l’hàbitat al facilitar el seu 
accés. Tanmateix, aquest projecte no forma part del Parc Natural, sinó que fou aprovat 
en anterioritat i la seua durada és limitada. 
Així doncs, les poques activitats que s’estan duent a terme a la zona de protecció del 
Parc Natural del Túria, no estan produint-se per aquesta denominació, sinó per altres. 
Açò en part és així a causa de la lentitud dels processos, però des de les diferents 
associacions preocupades amb l’estat de la zona es critica la manca de mesures més 
precises i la falta de comunicació amb l’administració, però des d’aquesta també es 
llancen crítiques a la baixa participació i interès social establert a la nostra societat.  
 
CONCLUSIONS 
Mitjançant el cas del Parc Natural del Túria, ha quedat palès que no és suficient la 
denominació d’una zona com a Parc Natural, sinó que s’han d’establir mesures de 
protecció i gestió corresponents, així com de sensibilització. I, per suposat, dur-les a 
terme. 
Les raons que haurien de motivar la declaració de protecció d’una zona han de ser 
purament ambientals, ecològiques i culturals, i com a tal s’ha de fomentar aquests 
valors. Per contra, fins al moment, l’administració implicada en el cas del Parc Natural 
del Túria només ha donat mostres d’una despreocupació ambiental front a un interès 
econòmic, urbanístic i polític. 
A més, resulta necessària per a la protecció d’una àrea la sensibilització de la societat 
per tal de què aquesta prenga consciència dels valors que té i els potencie. Quan la 
ciutadania siga conscient de la riquesa que té, garantirà la protecció de la zona. Així 
mateix, l’administració ha de ser capaç de plasmar la importància merescuda i 
determinar gestions acords, a més de conciliar la protecció amb l’interès dels 
ciutadans, però pel que hem anat veient, certes activitats, o la manca d’aquestes, 
posicionen cada vegada més llunyana aquesta situació. 
També llançar una crítica cap a l’estat generalitzat que sofreixen les zones protegides 
a l’estat espanyol. 
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