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Què és l’Estratègia Ambiental i Territorial de Gandia? 

L’estratègia ambiental i territorial de Gandia és un document de referència ambiental i 

territorial per al terme municipal de Gandia que compren les principals actuacions, 

projectes i plans que s’han realitzat aquests últims anys i que tracta de definir les eines 

i els programes que asseguren el compliment dels objectius ambientals i territorials del 

municipi. 

Així mateix i malgrat recollir una gran quantitat de projectes, es tracta d’un document 

senzill i degudament estructurat en les diferents unitats de gestió territorials que 

conformen el municipi, que permetrà organitzar i sintetitzar en un sol document totes 

les accions en matèria de medi ambient i territori, per servir de marc de referència a les 

futures actuacions ambientals i territorials. 

A més, a banda de tindre una funció estructuradora i organitzativa, quest document 

també contindrà una part tècnica d’anàlisi i diagnosi de cadascuna de les diferents 

unitats de gestió territorial, tant de l’àmbit de la ruralitat, com de la periurbanitat i de la 

urbanitat, i dels diferents elements ambientals i territorials que els conformen. Les eines 

utilitzades per al compliment d’aquest fi, per a cada element de les diferents Unitats de 

Gestió Territorials (UGT’s), han estat un anàlisi esclaridor i sintètic, un diagnòstic amb 

D.A.F.O., un recull de la legislació i la planificació que afecta als diferents espais, junt a 

una part més gràfica amb una recopilació de fotografies i un treball cartogràfic. 

La planificació també s’ha previst que siga treballada en un futura emprant el present 

document, servint com una mena d’esborrany on s’estructura i organitza tota la 

informació en el que poder treballar més fàcilment. A més, cal destacar que es busca 

que aquesta planificació vaja acompanyada mitjançant uns processos de participació 

ciutadana emmarcada dins del Fòrum 21 de Gandia, per conformar espais que arriben a 

la societat i on l’impliquen, per obtindre un territori de totes i per a tots. 

Abans d’entrar més en detall, i tal i com quedarà recollit al present document estratègic, 

esclarir que l’Estratègia Ambiental i Territorial de Gandia gira al voltant de la 

sostenibilitat ambiental i territorial del terme municipal i en l’estructuració, cohesió i 

connexió del seu territori mitjançant la mobilitat sostenible i l’organització de l’espai.  
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1. Organització de l’Estratègia Ambiental i Territorial de Gandia i de les seus 

Unitats de Gestió Territorial (UGT’s). 

Per organitzar l’extens territori del terme municipal de Gandia, s’ha estructurat 

mitjançant Unitats de Gestió Territorial, que fan referència als diferents ambients que 

conformen el municipi des de la ruralitat a la urbanitat passant per la periurbanitat, junt 

als principals elements que els conformen. 

 

Escala 1. La ruralitat  

L’eina o unitat de gestió territorial que ha de determinar la gestió dels espais naturals 

d’aquesta UGT és la XIVEGA, la Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia, la qual 

instrumentalitza els següents espais naturals: 

1. Paratge Natural Municipal del Parpalló-Borrell 

2. Parc Arqueològic del Castell de Bairén 

3. Paisatge Protegit del Riu Serpis 

4. Morabit 

5. L’Anella Verda 

6. Pla de Miradors 

7. Pla de Sendes i Camins. Pla de Senders Urbans i Pla de Sendes Forestals 

8. Espais d’Interpretació de la Natura 

9. XiveGa’t 

 

Escala 2. La periurbanitat  

Es conté tres elements dins d’aquesta unitat de gestió territorial que alhora també 

formen part de la XIVEGA al ser un àmbit de transició entre l’àmbit rural i l’urbà, la forta 

interrelació entre ambdues UGT’s determinen que els seus elements puguen ser mòbils. 

1. Anella Verda de Gandia 

2. Sendes Urbanes de Gandia 

3. Xarxa d’horts Urbans de Gandia 

 

Escala 3. La urbanitat 

Aquesta escala s’emmarca dins de la política de sostenibilitat i mobilitat urbana i es 

recolza també en l’Observatori Local del Canvi Climàtic. 

1. Pla d’Ombres. Pla d’arbratge i Pla d’Esponjament – Connexions Verdes. 

2. Anelles ciclistes de Gandia. 

 

 



 



2. Unitat de Gestió Territorial Escala 1. La ruralitat. 

Aquesta UGT es sense dubte la de major rellevància al ser la que més extensió ocupa 

però sobretot la que més elements de rellevància natural i culturals posseeix, a més 

aquests destaquen per la seua diversitat, doncs podem localitzar en aquesta Unitat de 

de Gestió territorial des de importants elements culturals com coves prehistòriques a 

castells, com imponents serres travessades per reconeguts paisatges fluvials entre altres 

imponents espais naturals.  

A més, aquests elements d’important rellevància natural i cultural, per augmentar el seu 

atractiu i accessibilitat i poder gaudir-los en major mesura, però sempre respectant el 

seu correcte estat, han estat intervinguts mitjançant una sèrie d’actuacions sostenibles, 

així doncs actualment podem apreciar els espais naturals en major mesura gràcies a la 

xarxa de miradors, o transcórrer per aquests gràcies a la xarxa de senders i camins o per 

la mateixa Anella Verda de Gandia, aconseguint una major connexió i mobilitat pels 

diferents espais i estructurant i connectant degudament el territori.  

La importància d’aquesta UGT, també ve derivada per la major necessitat d’actuació 

sobre la ruralitat, al ser un espai més desprotegit i amb major necessitat de relació amb 

la resta del territori i on s’han concentrat, per tant, el major nombre d’actuacions.  

L’eina de gestió d’aquesta Unitat de Gestió Territorial és la Xarxa d’infraestructures 

Verdes de Gandia, la XIVEGA: 

                   

La qual gestiona de forma organitzada tots els elements naturals i culturals d’aquesta 

UGT, ja enumerades i que a continuació tractarem.  

Es important destacar a més que els límits d’aquesta UGT els estableix exteriorment els 

límits municipals i interiorment la mateixa Anella Verda i la seua important funció 

d’integració entre la ruralitat, la periurbanitat i la urbanitat, però també cal tindre en 

compte aquests límits són traspassables, podent localitzar elements de la ruralitat en 

altres UGT’s i al inrevés, al trobar-nos front un territori, obert, divers i heterogeni.  



 



2.1. Paratge natural del Parpalló-Borrell 

ANÀLISI: 

El paratge Natural Municipal “Parpalló-Borrell” presenta aqueta figura des del 30 d’abril 

de 2004, posseeix una superfície de 549,50 hectàrees i exactament està ubicat al noroest 

del terme municipal de Gandia, a la fita de termes entre Xeresa, Barx, Quatretonda, 

Pinet i Llutxent. Geomorfològicament es localitza a la zona de Marxuquera‐Falconera 

ubicada en l'extrem peninsular nord‐oriental de les Serralades Bètiques, coincidint amb 

el límit sud‐oriental dels últims contraforts de la Serralada Ibèrica. 

Aquest espai natural protegit alberga importants valors ambientals, ecològics, 

paisatgístics i culturals, que l’han fet mereixedor d’aquest règim de protecció.  

Si bé, el incendi de l’estiu del 2018 afectà a 372 hectàrees del PNM, cal destacar la 

rapidesa en rebrotar naturalment la vegetació, característic del bosc mediterrani, en un 

primer estadi de matoll termomediterráni i de pins, a aquests mitjançant programes de 

participació i implicació ciutadana com Marxuquera Verda, s’han introduït espècies 

arbòries amb una menor capacitat de rebrotar rere un incendi, increment la 

biodiversitat del forest i possibilitant difondre valors ambientals a la ciutadania, pel que 

les debilitats i amenaces s’han tornat una oportunitat.  

Malgrat el incendi cal destacar que la vegetació encara present al paratge es ben 

característica i variada en funció de la pendent, orientació, disponibilitat d’aigua, 

afeccions dels diferents incendis, usos i aprofitaments històrics, edafologia i condicions 

climàtiques que hi ha en la zona. També es important ressenyar que la vegetació que hi 

trobem actualment pertany a etapes de substitució de les formacions potencials de 

boscos de carrasques densos i amb escàs estrat arbustiu amb abundància d’espècies 

trepadores, estant actualment aquestes característiques potencials molt localitzades.  

Pel que actualment ens trobem front una vegetació d’etapes degradatives d’aquest bosc 

potencial, predominant l’estrat arbustiu termomediterráni com la coscolla, llentiscle, 

timó, ginebres, el margalló o l’esparreguera, acompanyat per algunes espècies arbòries 

de pins, garroferes, fleixos i carrasques principalment a les parts més baixes de les 

vessants muntanyoses.  

Per altra banda i de gran importància arqueològica es la presència al paratge de la 

mateixa cova del Parpalló, una cova Be d’Interès Cultural i referent del Paleolític 

Superior Mediterrani, localitzada en la falda de la vessant Sud del Mondúver, en el 

paratge de La Caldereta.  

La cavitat es desenvolupa geològicament en un conjunt de dolomies cristal·lines 

massives del Cretàcic i està conformada per una sala principal voltada i una altra 

penjada. La trobada de més de 6.000 plaquetes calcàries amb variades representacions 

d’art moble junt al descobriment més recent de gravats i pintures d’estil paleolític en les 

parets de la cavitat, convertiren aquesta cova en un santuari prehistòric de caràcter únic 

a Europa. Entre altres espais arqueològics el paratge compta amb la cova de la Font del 

Garrofer i la coveta del Racó Tancat. 



DIAGNÒSTIC:  

 

 

NORMATIVA: 

El Parpalló-Borrell és un Paratge Natural Municipal declarat com a tal des del 2004. Es 

tracta d’una figura de protecció de la Generalitat Valenciana gestionada pel municipi, a 

més, compta amb el Pla d'Especial Protecció del PNM Parpalló-Borrell, Aprovat 

15/01/2007, i d’un altre en execució, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del PNM 

Parpalló-Borrell.  

 

FOTOGRAFIES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILITATS 
-Entorn alterat per l’últim incendi forestal 
que afectà a Marxuquera amb l’evident 
empobriment del paisatge i la seua 
biodiversitat. 

AMENECES 
-Nous riscs d’incendis.  
-Accessibilitat mitjançant la carretera a Barx, tram amb 
perillositat per al transport sostenible com la bicicleta.  
 

FORTALECES 
-Reforç de les eines contra els incendis.  
-Gran riquesa ecològica i cultural. 
-Centre d’interpretació.  
-Espai accessible al transport rodat i amb 
pàrquing per a automòbils. 
-Proximitat nuclis urbans i els seus serveis. 
-Visual de la vall i la plana de la Safor.  

OPORTUNITATS 
-Possibilitat de posar en valor en major mesura els espais 
naturals de l’entorn i la cova del Parpalló.  
-Convertir les catàstrofes naturals com el incendi en 
oportunitats, possibilitat d’aprendre sobre la natura 
aprofitant un succés tant negatiu com un incendi, la 
capacitat de resiliència.  
-Programes de participació ciutadana i valors ambientals. 

DAFO 



CARTOGRAFIA:  



2.2. Parc Arqueològic del Castell de Bairén  

ANÀLISI: 

El Castell de Bairén, conegut també com de Sant Joan, està situat a 3 km al nord de 

Gandia, en l’extrem més oriental de les serres del Mondúver. S’ubica en la part alta 

d’una muntanya de 106 metres d’altura, des d’on es pot albirar un ampli territori que 

comprèn el tram llarg de costa emmarcat entre Cullera i la mateixa Albufera i el Montgó. 

El turó on es localitza el castell pertany a la Serra Falconera i disposa durant tot el seu 

zigzaguejant recorregut d’una vegetació endèmica botànica principalment de plantes i 

arbusts com el romer o margalló, entre les espècies arbòries destacar el peculiar 

Garrofer pudent o del moro.   

A aquest indret, podem destacar que trobem constància de vida des de l’antiguitat, com 

ho demostren les restes arqueològiques trobades de l’Edat del Bronze, de les èpoques 

ibera, romana i medieval, tant islàmica com cristiana. 

De l’època ibèrica se suposen alguns basaments formats per grans blocs de pedra, 

travats en sec i correctament disposats que formen part de l’arrancada i el parament del 

llenç que tancava l’alcassaba pel sud-oest, així com els blocs reutilitzats en la base 

d’altres estructures del Castell. 

De l’època romana es poden reconèixer alguns materials de construcció entre els quals 

es troben grans teules planes utilitzades com a element de cobriment. 

De l’època islàmica, a partir dels segles X-XI, es corresponen moltes estructures encara 

presents. Els primers moments de l’ocupació musulmana poden situar-se, segons les 

ceràmiques trobades en l’època califal, segle X, en la qual es produiria probablement la 

construcció de l’actual castell, dins de la política desenvolupada en aquest moment de 

reforç de les costes d’aquesta zona. A partir de la segona dècada del segle XI, quan el 

sorgiment de les noves taifes, nascudes com a conseqüència de la desaparició del califat 

de Còrdova, el castell cobraria vertadera importància a causa de la seua estratègica 

ubicació amb el seu amplíssim control visual.  

A final del segle XI es produeix la primera menció coneguda escrita que fa referència a 

Bairén, es tracta de la Història de Roderici Campidocti, un manuscrit anònim del segle 

XII en el qual es descriu una suposada batalla entre tropes cristianes del Cid i Pere 

d’Aragó contra l’exèrcit almoràvit. 

La conquesta cristiana està descrita en la Crònica o Llibre dels fets del rei Jaume I, el qual 

ens proporciona la més rica i valuosa informació sobre l’organització i les estructures del 

castell en els últims moments de l’ocupació islàmica. En 1240 comencen les donacions 

de terres recollides en el Llibre del repartiment. A partir d’aquest moment, el Castell 

estarà governat per successius alcaids fins el seu abandonament el 1383. Finalment el 

1475 el castell perd importància política al ser transferit a propietaris no pertinents a la 

reialesa. Al segle XVI s’anomenarà castell de Sant Joan però entre els segles XVII - XVIII 

l’ermita perdria el culte i el castell estaria ja en ruïnes.   



DIAGNÒSTIC:  

 

 

  

NORMATIVA: 

La figura que regula el castell de Bairén i el seu entorn es la de Parc Arqueològic del 

Castell de Bairén, una figura de gestió municipal.  

A més compta amb un Pla Especial aprovat ja caducat, però en redacció d’un nou. 

 

FOTOGRAFIES:  

DEBILITATS 
-Concepció d’un difícil accés al turó i el seu 
castell.  
-Concepció de l’estat únicament ruïnós del 
mateix castell.  

AMENECES 
-Necessitat de recuperació del castell i del seu 
entorn arqueològic que impedisca un major 
deteriorament dels seus murs.   

FORTALECES 
-Projectes de restauració.  
-Riquesa ecològica al turó i la senda que dona 
accés al castell. 
-Riquesa arqueològica i cultural.  
-Visual immillorable d’un ampli tram de la 
costa valenciana des del mirador. 
-Proximitat nuclis urbans i els seus serveis. 
-La senda urbana morada dona accés a peu 
des de la mateixa ciutat al castell i trenca en 
la concepció de la seua difícil accessibilitat.  
-A més amb la realització d’una Passarel·la 
del castell a la marjal projectada en l’Anella 
Verda l’accessibilitat serà encara major.   

OPORTUNITATS 
-Nombrosos són els exemples de males 
restauracions de monuments històrics a tot el País 
Valencià, aquest pot suposar un altre punt 
d’inflexió cap a bones i correctes pràctiques que a 
més ens faça créixer en el valor, respecte i estima 
pel nostre patrimoni. 
-Amb la recuperació de l’espai podrem acostar a la 
ciutadania al seu passat i incrementar el seu 
interès per aquest. 
-Amb el increment de l’accessibilitat inclòs des del 
mateix nucli urbà es crea una oportunitat 
immillorable d’augmentar el nombre de visitants. 
-La gran visual suposa un altre factor d’atracció.   

DAFO 
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2.3. El Paisatge Protegit del riu Serpis 

ANÀLISI: 

El riu Serpis i tot el seu entorn, no sols el tram corresponent al municipi de Gandia, 

presenta una longitud de 50 quilòmetres i una superfície aproximada de 10.000 

hectàrees des d’Alcoi a la seua desembocadura a Gandia. Es tracta d’un espai singular 

pels seus valors paisatgístics, ecològics i culturals, derivats d’una relació històrica 

harmoniosa entre l’home i el medi natural, aquesta relació es manifesta, per exemple, 

en la integració dels pobles i camins en el paisatge, en els bancals agrícoles que 

acompanyen la topografia natural i la ressalten, o bé en el respecte històric cap als 

elements topogràfics que conformen la identitat del lloc, com ara vessants, crestes de 

muntanyes o fites topogràfiques. En l’actualitat, no obstant això, el riu discorre per 

municipis amb una intensa activitat econòmica, social i territorial, el qual ha de fer-se 

compatible amb la conservació i l’ús sostenible dels valors ambientals. 

Els pobles d’aquest ampli territori, agrupats davall el fil conductor del riu, dibuixen un 

itinerari cultural on el paisatge es transforma en història. La revolució industrial va 

convertir la població d’Alcoi en un centre tèxtil que va trobar la seua eixida comercial 

cap al mar per mitjà del ferrocarril Alcoi-Gandia, el traçat del qual discorre en gran part 

paral·lel al Serpis. Aquesta antiga línia en desús ofereix en l’actualitat, grans possibilitats 

per a l’ús públic ordenat del medi natural i els paisatges. 

Existeixen també elements arquitectònics de gran valor històric vinculats al paisatge, 

com els molins que a finals del segle XIX desviaven l’aigua per mitjà de xicotets assuts, 

transformats després en xicotetes centrals hidroelèctriques o fàbriques de llum. 

Els diferents hàbitats fluvials proporcionen, d’altra banda, una gran varietat d’espècies. 

Trobem des de retalls importants de bosc mediterrani en bon estat a boscos de ribera 

propiciats pel canó fluvial, el curs d’aigua permanent i les abundants fonts i brolladors.  

L’acció de l’home queda patent en els murs dels bancals realitzats en pedra seca dels 

vessants muntanyosos, dedicats al cultiu de fruiters de secà. 

El riu ha tingut una forta importància històrica en la ciutat de Gandia i actualment es 

diferència per un paisatge més urbà que comença a viure denou de cara a aquest amb 

la incorporació de nous equipaments que el comprenen i el transiten, junt a una part 

més rural i agrícola, on es desenvolupen hàbitats fluvials fins la seua desembocadura. 

En definitiva, es tracta d’un espai caracteritzat per un paisatge excepcional i uns notables 

valors ecològics i geomorfològics. Com és habitual en el món mediterrani, tots aquests 

elements han sigut configurats, en la forma que actualment coneixem i apreciem, per la 

interacció històrica entre el medi físic natural i l’activitat humana al llarg de molts segles. 

El règim del paisatge protegit ha d’atendre aquesta realitat territorial i, en conseqüència, 

no es configura en forma estàtica, sinó que assenta les bases per a un mecanisme de 

gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials 

que, en relació amb els ecosistemes naturals i l’ambient geològic, són responsables de 

l’evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques. 



DIAGNÒSTIC:  

 

 

NORMATIVA: 

DECRET 39/2007, de 13 d’abril, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit del Serpis. 

Figura de protecció de la Generalitat Valenciana que regula el Paisatge Protegit del 

Serpis, la gestió correspon a la GVA. No existeix pel moment cap Pla Especial.  

 

FOTOGRAFIES: 

  

DEBILITATS 
-Actualment el Serpis al seu pas per Gandia, 
discorre per alguns trams junt a usos 
periurbans, industrials i comercials. 
-Trams encara inaccessibles sense possibilitat 
de pas que desconnecten la desembocadura 
del seu tram més urbà.  

AMENECES 
-Possible creixement de la urbanització a les mateixes vessants del 
riu que l’envoltarien de més espais impermeables i augmentarien 
els seus riscos d’inundació. 
-Amb el increment de les actuacions al riu alguns espais podrien 
perdre el seu caràcter rural i les especies naturals es veuran més 
esposades al pas i intervenció de l’humà.  

FORTALECES 
-Les figures de protecció el protegeixen front 
a urbanitzacions en l’àmbit de protecció.  
-Malgrat la seua periurbanitat ha estat 
considerat dins de la ruralitat per la seua 
importància natural i històrica. 
-La proximitat al nucli urbà i als seus serveis. 
-L’accessibilitat i la mobilitat sostenible 
d’aquest s’incrementen per estar dins de 
l’Anella Verda i per discórrer una de les 
sendes urbanes del municipi.  
-Recurs escolar ben aprofitats en programes 
d’educació i formació ambiental.  

OPORTUNITATS 
-Eix vertebrador fonamental dels corredors verds de Gandia que 
possibiliten conèixer el terme i els seus espais naturals i culturals, 
respectant en la major mesura els hàbitats que alberga. 
-La seua actual accessibilitat a la ciutat li ofereix una gran 
oportunitat per arrimar el riu al poble. 
-Amb els nous projectes desenvolupats al riu, corredor verd, ponts, 
accessos, miradors, parcs, horts urbans, esdeveniments, plans i 
programes, etc., Gandia ha deixat de viure d’esquenes al riu i ha 
aprés a recuperar la seua importància.  
-Mobilitat, esport i vida sana, junt al gaudi del paisatge natural i 
cultural son ara els principals eixos que el caracteritzen, tant per 
als ciutadans de Gandia com per als mateixos visitants. 

DAFO 
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2.4. El Morabit  

ANÀLISI: 

El Morabit o Nevasca es localitza en la carretera Gandia - Barx, molt a prop de la Cova 

Negra o Cova de les Meravelles, en el mateix Pla de Marxuquera. Darrerament datada, 

hauria estat bastida ja ben entrat el segle XVII però es difícil de concretar en exactitud. 

Es tracta d’una edificació única a tot el País Valencià i dels pocs que podem trobar a la 

península ibèrica en condicions semblants es localitzen a Extremadura, amb el Morabit-

Ermita de San Berto en Hinojal, però també podem trobar d’altres de diferents 

característiques com el Morabit de Còrdova i el de Granada.  

El terme "Morabit o Morabet" es troba relacionat amb la cultura islàmica. Així es 

designava al savi eremita, monjo o predicador, que ja en vida se'l identificava com un 

sant. Exactament l’etimologia de la paraula vindria de l'àrab, marbū, Murābit "ermita". 

Encara hui en dia es continua denominant morabit al líder religiós musulmà i mestre en 

l'oest d'Àfrica i el Magreb.  

Per això mateix s'ha anomenant també així al senzill habitatge d'aquest ermità islàmic, 

sempre situada en espais apartats i amagats de les poblacions properes. Després de 

morir, aquest espai es relacionaria amb la tomba del mateix i seria un lloc on se li retria 

el culte pertinent.  

El Morabit de Marxuquera consisteix en un cos central de planta circular amb l'única 

entrada pel sud i coberta per una cúpula de mitja taronja de lloses i argamassa, 

realitzada amb cintra, més un anell exterior de les mateixes fàbriques que deixa un espai 

útil en forma circular d'uns  2,8 metres d'amplada i 92 m2 de superfície útil, és tracta 

d’una edificació cilíndrica coberta per una volta de maçoneria d’uns 7 metres de 

diàmetre i una altura total de 6 metres, amb una petita llanterna.  

El Sistema d'envans amb buits, calaixeres, permet habilitar l’ús de la planta superior, la 

qual té quatre finestres oposades, tres d'elles xicotetes i una major. A la part alta hi ha 

una obertura en forma de xemeneia, però no hi ha llar. S'han trobat restes de foc, però 

al igual que les divisions interiors són d'èpoques posteriors. 

Tanmateix els darrers treballs d'investigació i recuperació han descartat que aquesta 

edificació del segle XVII, fora cap recinte funerari doncs després de les excavacions no 

van trobar cap cos soterrat, com es pensava fins recentment.  

Per el contrari es va determinar que va tindre un us de magatzem de pas de gel que 

serviria de descans i emmagatzemament per a les persones que portaven gel des de la 

nevera del Benicadell a Gandia. Per tot açò també és conegut pel nom de Nevasca.  

Però malgrat les investigacions, la seua arquitectura tant relacionada en el culte, i la 

seua relació amb altres oratoris com el de l’alqueria de Zanata (Carpesa), no lleven el 

pensament que alguna vegada aquest espai fou un punt d’encontre i de culte per als 

peregrins de l’apassionant època islàmica.  



DIAGNÒSTIC:  

 

 

NORMATIVA: 

Pla especial del Morabit en redacció. 

 

FOTOGRAFIES: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILITATS 
-Les últimes investigacions descartaren que aquesta 
edificació fos un recinte funerari d’un morabit, però 
tampoc pogueren descartar alguna vinculació religiosa 
en temps passats.   
-No posseïx accessos tant bons com els anteriors 
indrets culturals i naturals.  

AMENECES 
-No és tant conegut com la resta d’indrets que integren 
l’UGT ruralitat, però alhora aquest fet pot suposar una 
oportunitat per continuar donar a conèixer el ric patrimoni 
de Gandia.  
 

FORTALECES 
-Alta riquesa patrimonial i testimoni del pas de l’antiga 
civilització àrab pel nostre territori, enriquint la difusió 
del nostre passat cultural. 
-Edificació envoltada per una de les majors extensions 
citrícoles del municipi, fet que augmenta el seu 
atractiu. 
-Entorn d’alta importància ecosistèmica mediterrània i 
molt pròxim a la mateixa serra Falconera.    

OPORTUNITATS 
-Oportunitat de donar a conèixer en major mesura la 
cultura àrab i els seus vestigis al nostre territori, com ja 
s’ha començat a fer des de la XiveGa’t.  
-Oportunitat d’integrar en major mesura a la població àrab 
de Gandia en l’estima pel territori doncs es resultat de la 
conjunció de totes les cultures que l’han conformat. 
-Espai ampli amb elements agrícoles, naturals i culturals 
que poden ser aprofitats per a rutes turístiques o per a 
visites escolars.  

DAFO 



CARTOGRAFIA 



2.5. L’Anella Verda 

ANÀLISI: 

Una Anella Verda, es una infraestructura verda, que mitjançant la conjugació d’una sèrie 

de parcs, zones verdes i espais naturals, enllaçats estratègicament amb una sèrie de 

ecocorredors o connectors verds, conforma un trajecte circular que potencia la 

funcionalitat urbana i la seua mobilitat, la sostenibilitat i la recuperació i posta en valor 

dels espais naturals, junt a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i la 

diversificació dels atractius turístics del municipi. 

La recuperació de les perifèries urbanes, sempre abandonades per la majoria de 

municipis, junt a la posada en valor dels espais naturals exteriors, tan explotats i 

degradats als passats segles, constitueixen una de les inicials accions d’una anella verda, 

tot açò sumat, a la creació de majors i còmodes accessos junt a la implantació de 

activitats e infraestructures que potencia els diferents indrets de l’anella, no sols 

aconsegueix la recuperació d’aquests espais sinó també la seua dinamització. 

Però, l’anella a més d’aquestes bondats sobre el territori, aconsegueix que s’abandonen 

progressivament les dinàmiques tradicionals de mobilitat, per unes més sostenibles 

vertebradores i funcionals, possibilitant a més que es diversifique l’atractiu turístic. 

També es fomenta la vida sana i el benestar de la població. Dinamitza tot el municipi 

descongestionant els centres, educant a la població en abandonar l’idea que el seu 

municipi no es únicament la ciutat, doncs també contem en espais naturals en ocasions 

d’alt valor ecològic que deuen ser coneguts i visitats per la població, recuperant-se el 

civisme i l’estima per la natura i per tot els medis que ens envolten. 

A més, si en aspectes de mobilitat, vertebració territorial, econòmics, de qualitat de vida, 

educació ambiental i civisme, es realitza una revolució sense precedents, son les 

dinàmiques de sostenibilitat ambiental, tant històricament abandonades, les que 

recuperen la seua verdadera importància, buscant-se la reducció de l’empremta 

ecològica, els descens dels gasos d’efecte hivernacle i en definitiva la pressió ambiental.  

Amb el fi d’assolir aquestes nombroses bondats de l’Anella Verda, l’Ajuntament de 

Gandia, desenvolupa el projecte de l’Anella Verda de Gandia. 

Per tant, arran d’una situació d’alteració, desconnexió i fractura del territori, apareix 

l’Anella Verda de Gandia, amb l’objectiu de restablir la bona concordança entre el 

territori i els ciutadans del municipi, al tractar de reduir-se i eliminar les negatives 

dinàmiques territorials passades, amb unes de noves sostenibles, integradores i 

funcionals, servint de nexe estructurador de les diferents UGT’s del territori.  

el recorregut de L’Anella Verda de Gandia, com tota anella, es circular, per tant no te un 

inici ni un final, malgrat açò podem començar el recorregut als Marenys de Rafalcaid, 

continuar per la desembocadura del Serpis i arribar al tram més urbà d’aquest riu. El 

recorregut s’endintra en Benirredrà i discorre als peus de la falconera fins arribar al Pla 

del Xiquet i el Castell de Bayren. Finalment entrem a les marjals de La Safor fins aplegar 

a la platja semi verge de l’Ahuir i recorre tot la platja Nord, el Grau fins tornar a Rafalcaid. 



L’anella Verda està formada per: 38 sectors i 10 connectors amb 19 espais singulars:        

I. Paisatge Protegit del Serpis II. Parc Ausiàs March III. Jardins Joan Pellicer IV. Parc de les 

Ambrosies V. Alqueria Martorell VI. Horts de Martorell VII. Espai d’interpretació del secà 

VIII. Parc dels Martorell IX. Ermita St. Antoni X. Dipòsit d’aigües Beniopa XI. La Banyosa 

XII. Parc Periurbà XIII. Ermita Sta. Anna XIV. Castell Bairén XV. Alqueria del Duc XVI. Ullals 

de la Perla i de l’Estany XVII. Ullal Fosc XVIII Corredor dels Eucaliptus XIX. Platja de l’Auir. 

 

DIAGNÒSTIC:  

 

NORMATIVA: 

Es tracta d’una eina de gestió municipal. Actualment s’està redactant el Pla Director. 

FOTOGRAFIES: 

DEBILITATS 
-Actualment encara queden alguns punts conflictius 
per a la completa connectivitat de la mateixa anella 
verda, però que pretenen ser solucionats.  
-Breus trams transcorren junt a carreteres d’un alt 
tràfic motoritzat, amb la contaminació atmosfèrica, 
acústica i visual que li suposa al vianant.     

AMENECES 
-L’actuació sobre espais naturals poc alterats durant 
dècades i el increment del pas dels vianants per aquests pot 
suposar un amenaça per a la fauna i la flora del lloc, però 
s’ha previst respectar en la major mesura possible aquests 
espais habilitant únicament reduïdes zones de pas.  
 

FORTALECES 
-Aquesta infraestructura verda suposa un canvi 
estructural en la vertebració territorial i la mobilitat del 
municipi cap a la seua sostenibilitat. 
-Potencia altres importants aspectes relacionats en la 
qualitat de vida, l’esport, la salut i en general el 
benestar de la població.  
-Recuperació i posada en valor de molts espais naturals 
i culturals que s’han anat conformant junt al nucli urbà 
al llarg de la història.  

OPORTUNITATS 
-L’anella Verda suposa un gran recurs per diversificar 
l’activitat turística cap al turisme natural, aprofitant el gran 
nombre de turistes que venen tots els estius per gaudir del 
turisme de sol i platja, i que ara tenen noves alternatives. 
-Amb aquest tipus d’infraestructures apropem denou a la 
ciutadania al riu i a la resta d’espais naturals i es deixa de 
viure d’esquenes a aquests. 
-És una gran oportunitat, com ja s’està fent, per apropar 
també la natura als escolars.  

DAFO 
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2.6. Pla de Miradors  

ANÀLISI:  

Amb el Conveni Europeu del Paisatge realitzat a Florència el 2000 es va establir que 

paisatge es qualsevol part del territori, siga l’estat que siga d’aquest, i on la percepció 

de la població sobre aquest juga un paper fonamental. D’esta manera, s’establirien les 

bases, d’una disciplina que estava sent treballada a nivell internacional, però que 

requeria ser definida per poder ser treballada de manera homogènia. 

L’estat espanyol es va adherir al conveni l’any 2004 i va ratificar l’acord l’any 2007, 

deixant les competències a les CCAA, encarregades de portar una política efectiva. Amb 

la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la C. Valenciana, es faria 

una nova regulació de l’Ordenació del Territori i del Urbanisme i a més s’introduiria per 

primera vegada el Paisatge.  

Per tant, amb La nova llei es marquen els límits en les actuacions urbanístiques i 

s’incorporen nous instruments de control ambiental, entre ells els Estudis de Paisatge, 

que formen part de les Avaluacions Ambientals Estratègiques amb la fi de protegir els 

ecosistemes i la salut de la població. El paisatge ha estat incorporat a les normatives 

territorials però des de molts àmbits de la societat s’ha demanat que es contemple 

també al dret ambiental. Són molts els especialistes en dret, basant-se en estudis 

sociosanitaris, que demostren que la qualitat de vida de les poblacions reposa, entre 

altres, en el sentiment derivat de la percepció, especialment visual, de l’entorn que els 

rodeja, és a dir, del paisatge. Ocupar-se dels paisatges significa alhora protegir els valors 

sentimentals que vinculen als ciutadans amb el seu marc de vida quotidià i a contribuir 

a la seua serenitat. 

El municipi de Gandia, no a volgut quedar-se a banda de tot aquest marc de regulació 

del Paisatge i ha començat un procés cap a la protecció dels paisatges més valorats i cap 

a la recuperació dels més deteriorats, a més d’una posada en valor dels paisatges més 

representatius del municipi, amb aquesta última intenció apareix el Pla de Miradors. 

Cal destacar que el present pla de miradors no pretén ser un estudi de paisatge però si 

esdevé una valuosa ferramenta local per contribuir als objectius principals del CEP, 

protegint i valoritzant alguns espais poc coneguts per la ciutadania.  

El pla de Miradors de Gandia tracta de donar a conèixer i comprendre el territori de 

Gandia des del punt de vista paisatgístic i cultural mitjançant la xarxa de miradors, 

valorant la singularitat de cada mirador i aprofundint en el coneixement de l’entorn 

immediat. Amb aquest objectiu i arran de la riquesa paisatgística de Gandia, es classifica 

aquest en diferents unitats paisatgístiques en funció del seu entorn, així doncs, trobem 

les següents unitats paisatgístiques: costaner, d’aiguamolls, conreus, forestal i urbà. 

Aquests, estaran representats per 17 miradors repartits en 3 Unitats Visuals: la forestal, 

la urbana i la costanera.  

Mitjançant la xarxa de miradors, i la classificació dels seus respectius ambients, es 

tractarà de fer comprendre a la ciutadania la riquesa paisatgística de Gandia.  



DIAGNÒSTIC:  

 

 

NORMATIVA: 

Els 17 miradors de la xarxa són de gestió municipal i estan regulats pel Pla Director dels 

Miradors de Gandia. 

 

 

FOTOGRAFIES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILITATS 
-Cap estudi de paisatge a Gandia en el que es puga 
donar suport el pla de miradors. 

AMENECES 
-Incidència únicament al pla en els paisatges d’alt valor.   

FORTALECES 
-Es treballa per primera vegada explícitament en 
matèria de paisatge. 
 -S’estableix una tipologia de paisatges que estructuren 
els tipus i els àmbits en els que es troben aquests.  

OPORTUNITATS 
-Donar a conèixer a la ciutadania la riquesa paisatgística de 
Gandia. 
-Major valor de la ciutadania pel nostre territori. 
-l’auge de la fotografia i la seua relació amb el paisatge.  

DAFO 
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2.7. Pla de Sendes i Camins: Pla de Sendes Urbanes i Pla de Sendes de Muntanya  

ANÀLISI:  

Amb l’objectiu de seguir desenvolupant l’accessibilitat i la mobilitat sostenible al terme 

municipal de Gandia, s’han elaborat dos tipus de plans. El Pla de Sendes Urbanes que 

treballa la mobilitat des dels diferents barris de la ciutat cap a la periurbanitat i la 

ruralitat de Gandia. El Pla de Sendes de Muntanya que configura un entramat de rutes 

forestals que donen accessibilitat i coneixement als visitants de les diferents itineraris i 

sendes que poden seguir per els diferents espais naturals del terme municipal. 

Respecte al Pla de Sendes Urbanes, i sempre amb concordança en els valors i principis 

del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gandia, cal destacar que naix dins del projecte 

de l’Anella Verda de Gandia, doncs rere planificar una anella que rodejara la urbanitat i 

els seus diferents nuclis, calia un projecte que unira de manera sostenible la mateixa 

anella verda amb la ciutat i els seus diferents barris, d’aquesta manera naix el Pla de 

Sendes Urbanes. 

El Pla de Sendes Urbanes, està format per 9 itineraris: les dunes de l’Auir, Venècia el 

grau i la mar, els ullals, el castell de Bairén, el riu Serpis, Santa Anna, la Falconera – les 

roques, les aromes i la senda urbana de Benipeixcar.  

Aquestes sendes són de curt recorregut amb una longitud total d’aproximadament 50 

km entre totes, i d’un senzill trajecte i accessibilitat al transcórrer no tant sols per un 

terreny amb poca pendent i inclinació per les característiques del relleu de Gandia, 

també per fer-ho per carrers del municipi adaptats al pas de tot tipus de vianants i per 

zones periurbanes amb característiques semblants i integrades als vials de la mateixa 

Anella Verda.  

Com s’introduïa les Sendes Urbanes connecten les diferents zones de la ciutat en els 

espais naturals més propers a aquestes, aquesta idea es important perquè era necessari 

que tots els barris tingueren accés a les zones naturals més properes i per tant a la 

mateixa Anella Verda, d’aquesta manera, s’aconsegueix connectar la urbanitat amb la 

periurbanitat amb el Pla de Sendes Urbanes i al mateix temps la periurbanitat amb la 

ruralitat mitjançant el Pla de Sendes de Muntanya, sent l’Anella Verda l’eix vertebrador 

de tot aquest entramat que assegura una mobilitat sostenible pel terme municipal de 

Gandia.  

A més les diferents sendes urbanes estan senyalitzades durant tot el seu recorregut en 

funció de les característiques de cada ruta, doncs cadascuna d’aquestes té un contingut 

temàtic en funció de la flora la fauna i els punts d’interès a visitar.   

Aquest projecte desenvolupat pel Pla d’ocupació Sendes Urbanes incorpora a la 

ciutadania en la seua execució, a més de donar-li a conèixer a aquesta i als turistes i 

visitants els valors dels espais naturals més propers per satisfer una demanda creixent 

d’espais públics habilitats per a l’oci, l’esport i sobretot per aprendre a respectar la 

natura des d’una perspectiva diferent d’interrelació entre la urbanitat i la periurbanitat 

del municipi.  



L’altre pla que pretén garantir una funcional i transversal mobilitat pel terme municipal, 

es el Pla de Sendes de Muntanya, aconseguir una correcta mobilitat per les zones 

forestals i espais naturals es necessari per a que els valors d’estima, protecció i 

pertinença a aquests siguen una realitat al tornar a ser viscuts i transitats, doncs ens 

enfrontem a una societat arrelada al món urbà que necessita d’unes eines que la tornen 

a integrar a la nostra ruralitat, mitjançant les sendes de muntanya, una correcta 

planificació, senyalització i informació pública, es fomentarà la recuperació d’aquests 

valors tant necessaris per continuar conformant un territori sostenible, cohesionat i 

funcional.  

A diferència del Pla de Sendes Urbanes, el de muntanya es un tipus de pla més estes pel 

territori i per la comarca de la Safor, pel que es més senzill fer-lo arribar a la ciutadania 

per transferir-li tots els valors d’arrelament territorial que es volen assolir, malgrat 

aquest avantatge, cal centrar els esforços en transferir aquesta interrelació esmenada 

entre les diferents Unitats de Gestió Territorial i els plans i infraestructures que els 

conformen, fet que el present document estratègic tracta d’incidir i estructurar.  

Així doncs, i rere discórrer per les diferents vies que vertebren el municipi des dels 

mateixos nuclis urbans, arriben als espais naturals, els quals tornen a vertebrar-se per 

les sendes de muntanya. El Pla de Sendes de Muntanya per tant, i els diferents 

recorreguts que el conformen, aniran pels principals espais naturals, aquests podran 

seguir un recorregut lineal o circular, però a més d’això contarà cadascuna d’aquestes i 

el seu recorregut principal, amb una sèrie de sendes secundàries que donaran al visitant 

l’opció de apropar-se als indrets rellevants més propers al itinerari principal. Aquests 

indrets a visitar seran ben diversos, tant de caire natural, com cultural o de rellevància 

paisatgística. 

La base del Pla de Sedes de Muntanya, a banda d’adequar degudament les sendes que 

ho precisen, seran els diferents mapes i les seues cartelleres que representen els 

diferents sectors que conformen el pla, tant importants per donar a conèixer a la 

ciutadania els diferents indrets, els recorreguts de les rutes i la seguretat de seguir-los. 

Les sendes de muntanya estaran regulades pel Pla Director de Sendes de Muntanya, el 

qual dotarà de sentit i ordenarà les diferents sendes. Aquest pla, està conformat per 5 

sectors principals: Sector Marxuquera, Sector Falconera, Sector Serpis, Sector Caldereta 

i Sector Marenys. A la vegada aquestes tindran al voltant de 5 sendes secundaries les 

quals estaran classificades per diferents colors esclarint el seu destí i degudament 

representades a la llegenda.  

Les mateixes sendes son fruit d’un grup de treball, que junt a actors claus de la societat 

civil i grups de muntanyencs, porten anys analitzant i adequant les diferents sendes per 

garantir la seua accessibilitat i facilitat de pas.  

Els panels, tant necessària per a la correcta difusió de les sendes, aniran disposats durant 

els diferents sectors, senyalant posicions, indrets representatius junt a rutes 

alternatives, també es publicarà una guia interpretativa descriptiva de cada sector. 

Buscant-se a més consolidar una oferta turística complementaria.   



DIAGNÒSTIC:  

 

 

 

 

NORMATIVA: 

A) Pla de Sendes Urbanes 

Els 9 senders que connecten els diferents districtes de la ciutat amb l’Anella Verda 

de gestió pública estan regulats per el Pla Director de Sendes Urbanes.  

 

B) Pla de Sendes de Muntanya 

Els 5 senders estaran regulats mitjançant el Pla de Sendes de Muntanya de Gandia 

(en redacció). 

 

FOTOGRAFIES: 

 

 

 

 

 

 

DEBILITATS 
-Projecte poc conegut per la ciutadania que requereix 
d’una major difusió per donar a conèixer la seua utilitat. 

AMENECES 
-Cal refer les marques periòdicament per no desorientar 
als vianants. 

FORTALECES 
-Integra la urbanitat en els espais naturals. 
-Arriba a tots els barris de la ciutat. 
-Desenvolupat per un pla d’ocupació. 

OPORTUNITATS 
-Projecte que continua fomentant la mobilitat sostenible i 
la vida sana al municipi i que apropa als ciutadans als 
espais naturals. 

DEBILITATS 
-Requereix seguir incrementant el número de sectors per 
arribar a tots els espais naturals del municipi.  
  

AMENECES 
-Requereix una correcta senyalització per no desorientar 
als visitants més inexperts. 

FORTALECES 
-Senyalització de senders i connexions entre aquests. 
-Atrau a visitants menys acostumats a moure’s per 
sendes i espais naturals. 
-Diversifica el turisme, cap al turisme verd. 

OPORTUNITATS 
-Crea una xarxa de senders organitzats per sectors que 
atrau a la ciutadania als espais naturals, a més d’oferir-los 
espais alternatius i un viatge orientat.  

DAFO Sendes Urbanes 

DAFO Sendes Muntanya 
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2.8. Espais d’interpretació de la Natura. 

ANÀLISI: 

Podem localitzar 4 centres d’interpretació a Gandia: 

a) Centre d’interpretació del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell. 

b) Aula Natural dels Ullals de la Perla i de l’Estany. 

c) Espai d’interpretació de la neu i de la Falconera 

d) Espai d’interpretació del riu Serpis 

e) Centre d’interpretació de l’aigua del dipòsit de Beniopa  

f) Centre Informatiu de l’agricultura de secà a Martorell. 

Però es centrarà l’atenció en el centre d’interpretació del Paratge Natural Municipal 

Parpalló-Borrell i l’Aula Natura dels Ullals de la Perla i de l’Estany, íntegrament de gestió 

municipal i amb una major trajectòria analitzable en el temps.  

Respecte al centre d’interpretació ambiental del Paratge Natural Parpalló-Borrell, ja s’ha 

pogut conèixer al present document la importància ecosistémica d’aquest indret i la 

importància històrico-cultural, que sens dubte va justificar la necessitat d’un centre 

d’interpretació que treballe i done a conèixer tota aquesta riquesa natural i cultural que 

aglutina aquest indret. 

El mateix centre està localitzat al punt quilomètric 9,7 de la Ctra. Gandia-Barx (CV-675) 

en el municipi de Gandia. Aquest edifici té la funció de divulgar i ajudar el visitant a 

interpretar aspectes ambientals del paratge. En concret, els orígens dels relleus, la 

influència de l'aigua com a modelatge del paisatge, l'evolució que est ha presentat des 

de l'època del Paleolític fins a l'actualitat, la flora i fauna que ho habita, la protecció 

enfront dels incendis forestals i la conservació de la biodiversitat. També s'acosta al 

visitant a conèixer els diferents espais naturals del municipi de Gandia i com no, la cova 

del Parpalló, un bé d’Interès cultural que es troba situat al paratge natural municipal. 

A través de diferents recursos didàctics, panells explicatius, audiovisuals, maquetes, 

vitrines amb fòssils, fruits forestals, rèpliques arqueològiques, etc., el visitant pot 

conèixer millor els valors ambientals, paisatgístics i culturals d’aquest espai.  

Els visitants podran gaudir d'un espai on acostar-se a la naturalesa i conèixer aquest 

ecosistema forestal. Els escolars a més, podran gaudir durant la seua visita de 

recorreguts pel medi natural, tallers didàctics relacionats amb els aspectes ambientals 

comentats en l'exposició i activitats diverses relacionades amb la naturalesa. Per altra 

banda, els adults podran realitzar diferents rutes per les senderes que estan senyalitzats 

en el paratge i observar allò que li'ls ha explicant en el centre. 

La visita en el centre es realitza explicada mitjançant monitors ambientals que detallen 

tota la informació del contingut museístic del centre, adaptant-la als diferents nivells de 

coneixements que presenten els grups visitants, millorant així la qualitat de l'explicació 

i la interpretació dels conceptes que es volen transmetre. Però no obstant això, els 

visitants poden gaudir de la visita si volen realitzar-la individualment. 



Respecte al segon Espai d’interpretació de la Natura de gestió municipal, l’Aula de la 

Natura dels Ullals de la Perla i de l’Estany, en primer lloc i abans d’abordar les 

característiques del mateix centre, es tractaran els aspectes del indret on es localitza, la 

marjal i els ullals de la Perla i de l’Estany. 

La Marjal de Gandia, gestionada pel Pla Especial de la Marjal, forma part d'una unitat 

ambiental major coneguda com a Marjal de la Safor que, amb una extensió total de 

1.225,35 ha, engloba els termes municipals de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa 

i Gandia. En concret, la Marjal de Gandia ocupa un total de 450 ha, és a dir, un 37% de 

la superfície total de la Marjal de la Safor. Geomorfològicament, es tracta d'una zona 

humida desenvolupada en una planura costanera que presenta poca profunditat a causa 

del rebliment tant natural com antròpic de les làmines d'aigua. 

La  majoria de l’aportació hídrica d'aquest ecosistema prové de les aigües subterrànies, 

que afloren en la superfície a través d'ullals i fonts naturals que posen en contacte els 

aqüífers amb la superfície. Aquesta massa d'aigua dolça està separada del mar 

Mediterrani per un cordó litoral que forma una barrera arenosa, construïda a base de 

les aportacions dels al·luvions dels rius, que després els corrents marins de deriva 

s'encarreguen de distribuir per la zona infralitoral i costanera. 

Part de la Marjal de Gandia està dins del Catàleg de Zones Humides de la Generalitat 

Valenciana, en concret, la zona nord i la zona de l'Ullal de l'Estany i de la Perla. Aquests 

principals ullals, cal destacar els processos de restauració ambiental que han experiment 

des del 2006 quan s’inicià el Programa de Protecció i Regeneració d’Espais Naturals on 

es recuperaren uns 70.000 m2 del seu estat inicial, doncs ens trobàvem front espais 

fortament afectats pels soterraments històrics per l’aprofitament agrícola d’aquestes 

zones. També s’ha treballat en recuperar els hàbitats de l’avifauna, les espècies amb 

major nombre i diversitat de l’espai, a més d’eliminar-se una gran quantitat d'espècies 

invasores, tant de fauna com de flora, que havien degradat l'hàbitat i que eren 

importants competidores per a la fauna i flora autòctones. 

Es important aclarir que malgrat que aquesta zona ha estat emmarcada dins de la 

periurbanitat per les continuades intervencions humanes i per estar encasellada entre 

els nuclis urbans, es tracta d’una zona amb tals característiques que han estat més que 

suficients com per a tractar-les a l’apartat ruralitat, doncs com s’introduïa, els límits de 

les UGT’s no estan tancats, i mantenen fortes interrelacions entre aquestes.  

Per a completar la funció didàctica i educativa de la restauració, es va construir un centre 

de visitants anomenat AULA NATURA, que permetrà que el visitant puga conèixer 

aspectes importants de la Marjal de Gandia per a completar la visita a l'espai natural. 

Aquest centre està ubicat a l’Alqueria del duc i es molt proper als ullals. A més de la visita 

per la marjal i els principals ullals, el centre desenvolupa diverses activitats en el propòsit 

d’educar en la protecció dels ecosistemes costaners, per a això es compta amb guies 

interpretatius, una biblioteca especialitzada en aiguamolls, exposicions permanents, 

aplicacions interactives, jocs multimèdia, peses originals d’interès etnogràfic, aules taller 

i una estació de vigilància ambiental que recull informació periòdicament.  



DIAGNÒSTIC: 

 

 

NORMATIVA: 

Com es obvi aquests centres no tenen una normativa ambiental, doncs es regula 

mitjançant els plans dels espais naturals on s’emplacen. Per tant el Parpalló-Borrell 

funciona amb la figura de protecció de Paratge Natural Municipal i els seus plans 

especials ja tractats, mentre que la marjal de Gandia està dins del Pla especial de la 

marjal, també està al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana i pertany a 

la Xarxa Natura 2000 com ZEPA Mondúver-Marjal de La Safor, a més va estar dins del 

Programa de Protecció i Regeneració d'Espais Naturals per a la seua recuperació. 

 

FOTOGRAFIES: 

 

DEBILITATS 
-Necessitat d’un major compromís social pel territori i pel 
medi ambient per demandar en major mesura aquests 
centres d’interpretació i els seus recursos i ensenyances. 
-Les concepcions socials comporten el pensament que 
l’educació ambiental és exclusivament per als escolars, però 
aquesta dinàmica està canviant amb la introducció de 
programes i activitats ambientals per a tots els públics.  

AMENECES 
-La falta d’interès social en medi ambient ha comportat 
tradicionalment que les inversions no siguen tant 
quantioses, fet que comporta plantilles de treballadors 
més ajustades i una certa manca de recursos si ho 
comparem amb altres partides. 
-Les negatives dinàmiques antròpiques han posat i 
posen en perill aquests espais. 

FORTALECES 
-Centres que completen la funció didàctica i educativa de la 
restauració i posada en valor dels espais naturals que 
interpreten i estudien.  
-Espai amb els recursos necessaris per desenvolupar tot 
tipus de classes teòriques i pràctiques, tant amb didàctiques 
tradicionals com multimèdia.  
-Estacions de vigilància de caire científic per a professionals 
o investigadors més especialitzats. 
-Equips professionals amb preparació tècnica i didàctica  

OPORTUNITATS 
-Transferint coneixements, valors i principis ambientals 
i dels espais naturals s’obté un major interès i 
preocupació per la natura.  
-Aquests espais i els seus recursos són una oportunitat 
d’aprenentatge i d’educació ambiental excepcional per 
a escolars. Però també per a universitaris, 
investigadors i públic en general. 
-Aquesta adquisició de coneixements, valors i principis 
ambientals crearà una major consciencia i preocupació 
en les dinàmiques i polítiques territorials i ambientals.  
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CARTOGRAFIA:  

 



2.9. XiveGa’t 

ANÀLISI: 

La Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia (XIVEGA) naix amb la intenció de gestionar 

els espais naturals del municipi. Durant tot l’any, és realitza una gestió responsable dels 

espais més valuosos amb la intenció de preservar el seu valor ecològic i a més a més, 

aconseguint que siga un lloc d’esplai i gaudi per a tota la família. Els elements que 

formen XiveGa són: Paratge Natural Municipi de la Safor, Espai Natural de la Marjal de 

la Safor, Xarxa de Miradors de Gandia, Anella Verda de Gandia, Cova del Parpalló, Espai 

Natural de l’Auir, Xarxa Municipal de Sendes, Castell de Bairén. Els quals ja hem analitzat, 

diagnosticat i cartografiat al pertànyer a l’UGT de la ruralitat.  

Per altra banda el XiveGa’t és la campanya la qual vol convidar a la ciutadania i els 

visitants a conèixer els espais naturals de Gandia inclosos a la Xarxa d’Infraestructures 

Verdes de Gandia. Mitjançant una sèries trimestral de follets i un programa complet 

d’excursions pels espais naturals de la XIVEGA es busca aconseguir apropar aquests a la 

ciutadania i als nombrosos visitants que venen tots els anys a Gandia. Aquests pamflets 

i els seu programa de propostes educatives i de divulgació natural es llancen en quatre 

idiomes (valencià, castellà, anglès i francès) i  es reparteixen pels centres d’interpretació, 

les oficines de turisme, els hotels, les biblioteques i altres centres públics a més de per 

les xarxes socials amb l’objectiu d’arribar en major mesura a la població i els visitants.  

 

 

 

DEBILITATS 
-Cap la possibilitat d’arribar més a la societat i de fomentar 
el turisme verd i la educació ambiental.  
  

AMENECES 
-La certa mancança d’educació ambiental en la societat 
dificulta la difusió d’aquests programes. Però amb 
programes  com aquest es reverteix la situació.  

FORTALECES 
-Dóna a conèixer els espais naturals de la XIVEGA 
-Combina la difusió tant per xarxes socials com per pamflets 
físics repartits pels punts on més s’arriba a la ciutadania i als 
nombrosos visitants que rep Gandia tots els anys. 

OPORTUNITATS 
-Amb la consolidació i desenvolupament d’aquest 
projecte apareix l’oportunitat de seguir difonent els 
espais naturals i possibilita seguir la mateixa estratègia 
amb nous.  
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3. Unitat de Gestió Territorial Escala 2. La periurbanitat. 

La segona UGT correspondria a la periurbanitat del terme municipal i serviria de 

transició entre la ruralitat i a la urbanitat. Aquests espais són de vital importància per a 

la millora i posada en valor dels nostres espais naturals i culturals, al trobar-se 

desprotegits i descuidats durant la història de l’expansió urbana, doncs durant els 

processos dels creixements de les ciutats, i Gandia no va estar absent, les perifèries 

urbanes s’han vist alterades per tot tipus d’accions, infraestructures o equipaments que 

no tingueren cabuda al nucli urbà, i que junt a una falta de planificació que tinguera en 

compte l’entorn de les ciutats, provocaria sobre la periurbanitat degradacions i 

contrasts del seu paisatge, desconnexions i problemes d’accessibilitat amb la resta del 

territori, a més de pèrdua de valor amb una negativa percepció social de l’entorn.  

Malgrat estes negatives dinàmiques sobre el territori, l’ordenació del territori ha 

treballat aquests últims anys sobre aquests indrets, i ha aconseguit revertir en molts 

casos el problemes derivats d’aquestes dinàmiques. Gandia, és un exemple d’aquest 

canvi, doncs ha desenvolupat una sèrie de projectes de recuperació, millora i educació 

ambiental, junt a una planificació i ordenació territorial que plantejara la periurbanitat 

com un aliat, la XiveGa, és sens dubte l’element vertebrador d’aquestes noves polítiques 

sobre el territori, i l’Anella Verda la infraestructura verda estructuradora d’aquests 

espais que serveixen de transició entre la ruralitat i la urbanitat.  

D’aquesta manera, mitjançant l’Anella Verda de Gandia, les sendes urbanes, i amb la 

conscienciació, recuperació, i millora de la resta d’espais naturals i culturals pertanyents 

a la zona periurbana de la XiveGa, s’ha aconseguit una mobilitat transversal per totes les 

Unitats de Gestió Territorial que conformen el municipi, s’ha produït una recuperació 

paisatgística i ha millorat la concepció social i l’estima pel territori de la població.  

Per altra banda, també cal dir que la periurbanitat de Gandia, disposa d’espais naturals 

i culturals de gran importància, així doncs podem trobar nombroses antigues alqueries 

agrícoles, ermites, torres, castells i altres elements arquitectònics d’alt valor patrimonial 

localitzats a la rodalia de la ciutat, a més d’importants ecosistemes i paisatges agrícoles 

tradicionals.  

Entre aquests caldria destacar el Paisatge Protegit del riu Serpis o la marjal de Gandia, 

ambdós ecosistemes, podrien haver estat integrats tant dins de la ruralitat com de la 

periurbanitat, però com ja s’ha aclarit, la seua  proximitat als nuclis urbans del municipi, 

l’antropització que ha experimentant aquests territoris, amb la urbanització i els 

soterraments de les seus aigües per al cultiu agrícola, determinen que aquests entorns 

estiguen a cavall entre la ruralitat i la periurbanitat i que hagen pogut estar, per tant, 

considerats a ambdues UGT’s. A banda de l’horta ja històrica de la marjal, també podem 

trobar paisatges agraris tradicionals d’important valor com el dels Marenys de Rafalcaid, 

el del entorn de les Torres dels Pares o el del sector Nova Argentina.  

Pel que ens trobem en una periurbanitat amb una clara renovació, en molts recursos, 

però també en marcades especulacions urbanístiques que es deuen controlar per 

mantindre la correcta evolució dels indrets naturals i culturals periurbans de Gandia. 



 



Escala 2. La periurbanitat  

Conté tres unitats de gestió territorial que alhora també formen part de la XIVEGA al ser 

un àmbit de transició entre l’àmbit rural i l’urbà.  

1. Anella Verda de Gandia. (Ja analitzat i diagnosticat) 

2. Sendes Urbanes de Gandia. (Ja analitzat i diagnosticat) 

3. Xarxa d’horts Urbans de Gandia. 

La marcada interrelació tractada entre la ruralitat i la periurbanitat determinen que dos 

de les tres infraestructures verdes que conformen la periurbanitat ja estiguen tractades 

a la ruralitat, l’Anella Verda i les Sendes Urbanes, pel que no es tornaran a analitzar, 

diagnosticar i cartografiar, però a continuació, fruit del seu paper vertebrador entre les 

UGT’s, es tractarà d’observar, aquesta vegada mitjançant la cartografia, el paper que 

juguen en mobilitat sostenible, per conformar un territori accessible i correctament 

estructurat, contemplant també la resta de transport responsable, com les diferents 

parades de bus i estacions de trens, junt al servei públic de bicicletes Safor Bici, podent 

transmetre’s com el municipi a apostat pel transport i les vies de comunicació i 

infraestructures verda per vertebrar el territori amb el PMUS com a base.  

 

Per tant, i com queda reflexat al mapa, podem observar les marcades interrelacions que 

s’han donat entre les diferents UGT’s gràcies a les connexions entre els diferents 

transport, vies de comunicació i infraestructures sostenibles, que ens permeten 

connectar el municipi, sense utilitzar transports motoritzats individuals, partint des dels 

mateixos nuclis urbans de Gandia cap a la periurbanitat i a la vegada cap a la ruralitat. 

Gandia persegueix substituir les negatives dinàmiques i transports en mobilitat. 



3.1. Xarxa d’horts Urbans de Gandia.  

Per altra banda, la Xarxa d’Horts Urbans compleixen un altra funció per a la periurbanitat 

de Gandia, més de caire ecològic, tractant de difondre i caracteritzar els valors agrícoles 

i de gestió responsable del territori, oferint-li a la ciutadania l’oportunitat de poder 

treballar la terra per a l’agricultura sense la necessitat de ser posseïdors, a més de 

transmetre-li coneixements en agricultura, tant als mateixos interessats en els horts, 

com a la ciutadania, mitjançant un centre obert d’interpretació dels tipus d’agricultura. 

La Xarxa d’horts Urbans està composada per: 

a) Horts de Martorell 

b) Horts del Grau 

c) Horts privats del Pont de Ferro 

d) Horts privats del CAI 

Com s’observa, són els horts de Martorell i els del Grau, els horts de titularitat pública i 

per tant en els que centrarem l’atenció. 

 

Els Horts de Martorell formen part 

del sector 11 de l’Anella Verda, a 

cadascun dels sectors de l’anella es 

realitza una planificació en funció 

de l’anàlisi i el diagnòstic, aquest 

sector es soluciona instal·lant uns 

horts urbans, aquests estaran molt 

propers als ja existents dels horts 

privats del Pont de Ferro, per oferir 

també una alternativa pública i 

arribar a complir la demanda de la 

ciutadania. Actualment aquests 

horts ja estan en funcionament. 

A banda dels horts urbans, a aquest 

sector s’ha decidit instal·lar un 

projecte innovador a la ciutat, un 

espai d’interpretació on es tractarà 

el paper determinant que ha jugat 

l’agricultura de secà al municipi i les 

seues característiques, a més de 

cultius de l’agricultura de secà, com 

vinyes, ametlers i fruiters de secà, 

també es contarà amb un parc i 

zones de descans per als visitants i 

arrendataris de les parcel·les.  



 

Per altra banda tindríem els horts urbans del grau, en consonància amb el paisatge 

agrícola de la marjal de Gandia al localitzar-se a aquest indret natural, però d’una fàcil 

accessibilitat i un pàrquing per als transports per a que els usuaris puguen portar 

fàcilment el material que precisen. Els horts del grau en concret estan formats per 50 

parcel·les de diferents dimensions entre elles, en funció del sòl que cada usuari vol 

utilitzar. 

Cal tractar que la forma d’accedir a aquests horts es mitjançant concurs públic i els 

seleccionats podran treballar la terra durant dos anys fins un nou període d’inscripcions 

per a aquest concurs. A més, cal respectar les normes de gestió i ús dels espais, com a 

mesura més destacable es que cal utilitzar-se sense excepcions productes ecològics, 

doncs aquests horts estan destinats a aquest tipus d’agricultura.   

 

 

DEBILITATS 
-El període de dos anys de lloguer de la parcel·la, pot 
resultar insuficient per a condicionar el sòl al cultiu del 
usuari, però la demanda requereix aquest període. 

AMENECES 
-La proximitat a altres horts privats, on es realitza un tipus 
d’agricultura convencional amb productes químics pot 
contaminar els horts ecològics.   

FORTALECES 
-Amb aquests nous horts urbans, es compleix la demanda 
de la ciutadania d’oferir noves places. 
-Amb el projecte interpretatiu de l’agricultura de secà, es 
rescata la importància que ha tingut aquesta agricultura al 
municipi.  

OPORTUNITATS 
-Suposa una oportunitat per aproximar l’agricultura a la 
ciutadania. 
-Es tracta d’un bon recurs per a introduir valors ecològics 
als escolars.   
-Espai de socialització i aprenentatge intergeneracional.  
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4. Unitat de Gestió Territorial Escala 3. La urbanitat.  

Finalment es tractarà la Unitat de Gestió Territorial corresponent a la urbanitat, si bé en 

aquesta UGT no s’han inclòs espais naturals, la urbanitat també presenta importants 

elements cap a la sostenibilitat del municipi i de connexió a l’entorn mitjançant zones i 

infraestructures verdes, a més es recolza amb l’Observatori Local del Canvi Climàtic que 

analitza l’estat ambiental de la urbanitat i ens ofereix informació per gestionar-la. 

La ciutat, representa també una oportunitat per canviar les dinàmiques cap a la 

sostenibilitat, així doncs, mitjançant la implementació de projectes que corregisquen les 

dinàmiques més tradicionals i insostenibles en planificació urbana, en mobilitat i 

connectivitat o en infraestructures i equipaments, es podrà assolir una ciutat verda i 

sostenible, doncs habitatge i desenvolupament sostenible no tenen perquè estar 

confrontades si s’evoluciona cap a polítiques responsables.  

El municipi de Gandia, presenta dos nuclis urbans compactes amb un teixit urbà continu 

i d’alta densitat que correspondrien a la mateixa ciutat i al Grau-Platja Nord, aquests 

concentren la majoria de població del municipi, però amb la diferència de que la Platja 

Nord es caracteritza per un habitatge estacional típic del turisme de sol i platja. Però 

aquest, s’ha de veure com una oportunitat, ja que es pot aprofitar aquest flux per dirigir-

lo també al turisme natural, així doncs, s’ha emprat la XiveGa’t amb aquest propòsit, 

oferint un gran nombre d’activitats també durant l’estiu per apropar els principals espais 

naturals del municipi als visitants i turistes i aconseguint la diversificació turística.  

A més, cal destacar que aquesta sobreconcentració del poblament en dos nuclis del 

municipi, no resta importància a la existència de també representatives zones verdes 

dins de la mateixa urbanitat, les quals estan sent dinamitzats pels projectes que integren 

aquesta UGT, doncs com s’observarà a continuació, es tracta d’una sèrie de projectes, 

en la seua majoria encara en execució o previsió d’iniciació, que fomenten la relació i 

integració d’aquests zones verdes localitzats als mateixos nuclis urbans i que tracten 

trencar en la homogeneïtat de la urbanització, cap a unes ciutats més verdes i obertes a 

la natura. 

Bàsicament aquests son els principals projectes que corresponen a aquesta funció 

vertebradora dels espais verds a la ciutat: 

Pla d’Ombres. Pla d’arbratge i Pla d’Esponjament – Pla de connexions Verdes. 

A més i sense oblidar un dels principals eixos de la política territorial, la mobilitat 

sostenible, i amb concordança amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, s’ha començat 

a executar un important projecte que continuarà potenciant aquest tipus de mobilitat: 

Anelles ciclistes de Gandia. 

Les diferents anelles ciclistes, junt a la resta de vies ciclistes que envolten la ciutat, i com 

s’introduïa amb el desenvolupament de les zones i connectors verds urbans, suposen 

l’eix vertebrador de la sostenibilitat de la urbanitat. Tant a nivell de creació d’espais 

oberts i revitalitzadors, com a nivell d’interconnexió i cohesió urbana responsable.  



 



4.1. Pla d’Ombres. (Pla d’arbratge i Pla d’Esponjament - connexions verdes). 

El Pla d’Ombres de Gandia, es un nou projecte també de l’Àrea de Gestió Responsable 

del Territori en execució que persegueix l’objectiu de rehabilitar, regenerar i crear espais 

verds en el municipi i en especial atenció a les seues zones urbanes.  D’aquesta manera 

es crea una estratègia de generació d’ombres i zones verdes que facen la ciutat més 

oberta, regulada i verda. 

El pla d’ombres està conformat a la vegada per dos tipus de plans, el Pla d’Arbratge i el 

Pla d’Esponjament, els quals són semblants però que persegueixen cadascun unes 

funcions més específiques. 

El pla d’arbratge persegueix bàsicament repoblar d’arbres la ciutat i els seus carrers, 

incidint en zones urbanes pobres en vegetació, a més de reforçar i recuperar les zones 

verdes ja existents però que han patit algun tipus de degradació, junt a algunes zones 

més allunyades dels centres urbans amb escassa vegetació.  

Així doncs i amb aquest objectiu, ja s’han executat diverses accions en aquest pla, tals 

com la rehabilitació de zones verdes urbanes amb la replantació de 150 arbres, en els 

que s’han reposat els ja talats i s’han substituït els que es troben en estat irrecuperable, 

a més d’actuar sobre els recuperables. Amb aquestes accions, com s’introduïa, es 

produirà una recuperació dels espais verds urbans ja conformats. 

Altres de les accions, es centren en la plantació d’arbres en punts estratègics de la ciutat 

amb una mancança d’aquests i que són d’habitual pas pels ciutadans, així doncs caldria 

destacar alguns exemples com els de la carretera del grau, lloc habitual de pràctica 

d’esport i que requeria d’ombres i d’un aspecte més verd. També caldria destacar altres 

zones com l’entorn de la plaça Espanya o el de la Ronda de l’Anella, a més de al interior 

d’entrades i patis escolars. 

Finalment el tercer marge d’actuació del pla d’arbratge, es centrava en els punts més 

allunyats dels centres urbans que necessiten també una regeneració del seu entorn, tals 

com l’alqueria Martorell, l’ermita de Sant Antoni, el mateix riu Serpis o el camí del 

cementeri.  

A més a més, a aquest pla s’han inclòs formules de participació ciutadana, doncs s’ha 

posat a la disposició de la ciutadania un correu electrònic, per avisar de zones 

degradades, fer peticions i aportar idees. 

Per altra banda, l’altre pla que conforma el Pla d’Ombres, el d’esponjament o de 

connexions verdes, també busca generar zones verdes als nuclis urbans, principalment 

en espais buits, sense ús o degradats, però amb una marcada intenció de crear corredors 

verds entre les diferents zones verdes, d’aquesta manera els diferents parcs i jardins que 

conformen la ciutat deixar d’estar aïllades unes d’altres i es crearan connexions verdes 

que les doten de continuïtat, aconseguint que el vianant es desplace per un continu verd 

també per la mateixa ciutat. Cal destacar que aquest projecte es troba en fase d’iniciació 

però que ja ha començat a projectar-se inicialment en el Grau-Platja Nord de Gandia.  
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DEBILITATS 
-Zones urbanes amb dificultats per a ser enjardinades i 
donar continuïtat als corredors verds.  
-Necessitat d’una major exposició pública del projecte per a 
que no s’entenga sols com a simples plantacions. 

AMENECES 
-Seguiment continuat de l’evolució de les plantacions 
per assegurar la correcta execució del projecte. 

FORTALECES 
-Increment de les zones verdes urbanes i dels pulmons 
verds de la ciutat. 
-Regeneració de les zones verdes degradades. 
-zones verdes urbans interconnectats entre si.  

OPORTUNITATS 
-Canvi de model urbà cap a una ciutat verda. 
-Nova concepció i enteniment de la urbanitat cap a la 
seua sostenibilitat i major enteniment de les polítiques 
ambientals.  
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4.2. Anelles ciclistes. 

Les anelles ciclistes són un important projecte que persegueixen desenvolupar una 

major mobilitat sostenible als nuclis urbans de Gandia, les quals busquen unir tots els 

trams inconnexes dels carrils bicis que han quedat incomunicats sense un destí i 

recorregut marcat, i que precisen de la seua correcta comunicació i interrelació per 

poder tindre una xarxa de carrils bicis pràctica i còmoda que fomente l’ús de la bicicleta 

i trenque en les negatives dinàmiques de la mobilitat tradicional.  

Aquest projecte està conformat per un total de 10 anelles o vials ciclistes amb recorregut 

circular que discorren pels dos nuclis urbans del municipi, la mateixa ciutat de Gandia i 

el Grau-Platja Nord, a més a més, cal destacar que les diferents anelles es distribueixen 

pels diferents barris dels nuclis urbans amb l’objectiu de no deixar cap d’aquests sense 

aquesta infraestructura i tota la ciutat siga accessible amb transport sostenible, les 

anelles també es troben connectades unes amb altres per aconseguir una correcta 

cohesió de la xarxa, i a la vegada amb altes infraestructures verdes del municipi.  

A més, cal destacar que Gandia, al igual que moltes ciutats de l’arc mediterrani europeu, 

han estat urbanitzades per a l’ús exclusiu dels automòbils i la seua distribució de la trama 

urbana menys recent dificulta la incorporació de carrils bicis. Malgrat aquesta realitat 

s’han estudiat les possibilitats de cadascun dels diferents carrers pels que discorrerà el 

vial ciclista en funció de les seues possibilitats. Així doncs, en condicions més adverses 

s’emprarà el carril compartit amb vianants o automòbils incorporant velocitats segures 

i amb una senyalització i marques vials degudament disposades per aconseguir la 

màxima seguretat possible, i en última instància una xarxa de carrils correctament 

planificada tant per a la mobilitat com per a la seguretat vial. Per altra banda, en les 

avingudes o carrers que possibiliten una major incorporació d’un vial ciclista, s’opta per 

una de les opcions més pràctiques i segures, la segregació dels carrils del tràfic 

motoritzat i dels vianants. 

Respecte a altres punts a favor de l’ús de la bicicleta a Gandia i dels creixents transports 

sostenibles, cal destacar que els nuclis urbans, gràcies a les sues condicions físiques de 

relleu i pendent, són favorables per al seu us, a més la relativa distància entre els nuclis 

urbans de la ciutat i el Grau-Platja-Nord, s’apropen i es fan ben accessibles amb la 

bicicleta i la xarxa de carrils bicis, que es complementa amb el servei de bicicletes 

públiques SaforBici que ofereix la possibilitat d’accedir de forma econòmica i per a tota 

la ciutadania a aquest mitjà de transport.   

A més, es important destacar que malgrat que al igual que en altres ciutats, aquests 

tipus de projectes, han estat objecte de crítica política i d’anar contra els principals i 

costosos transports que ja posseeix la ciutadania, el cotxe, cal destacar que sols es 

persegueix una concordança amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gandia i els 

seues objectius de millora del medi ambient amb l’abandonament de les negatives 

dinàmiques corroborades de mobilitat, el desenvolupament de la salut, la seguretat, 

l’esport i la vida sana dels ciutadans, junt a una millora i complementació de la mobilitat 

i accessibilitat de la ciutadania i els objectius de sostenibilitat.  
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Cap Pla redactat, en previsió de realització.  
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DEBILITATS 
-La disposició de la trama urbana dificulta la completa 
segregació dels vials ciclistes.  

AMENECES 
-Reducció dels vials per a automòbils que en un principi 
pot portar a pensar un increment dels embotellaments. 

FORTALECES 
-Desenvolupament de les dinàmiques de mobilitat 
sostenible, en detriment de les tradicionals. 
-Desenvolupament de la mobilitat i accessibilitat urbana. 
-Reducció de la contaminació i millora de la qualitat de l’aire 
-Desenvolupament sostenible. 

OPORTUNITATS 
-Model de ciutat més sostenible.  
-Foment de l’esport, salut i vida sana. 
-Seguretat ciclistes. 
-Foment del servei públic de bicicletes.  
-Major ús de la bicicleta. 

DAFO 



CARTOGRAFIA: 



5. Aclariments i Conclusions  

El present document estratègic, com s’ha pogut esclarir, persegueix sintetitzar en un sol 

document la política ambiental i territorial desenvolupada a la Regidoria de Gestió 

Responsable del Territori aquests darrers anys, tant als mateixos nuclis urbans de 

Gandia, com al seu terme municipal, estructurant aquest extens territori mitjançant 

Unitats de Gestió Territorial dividint-lo en diferents escales (la ruralitat, la periurbanitat 

i la urbanitat) en funció del seu àmbit natural i territorial, i en relació amb els diferents 

plans i projectes desenvolupats.  

Però cal tornar a esclarir, que el territori és heterogeni i complex, determinant que els 

àmbits territorials i els seues respectius projectes s’endinsen dintre de diferents UGT’s, 

cert és que calia establir una divisió territorial que estructurara el territori per definir i 

concretar les diferents actuacions, però aquests espais no estan tancats, especialment 

els que fan referència a la ruralitat i la periurbanitat, i mantenen fortes interrelacions  i 

connexions, tant ambientals i territorials com de mobilitat i connectivitat. 

Per altra banda, també és important aclarir que el present document, no es un pla 

tancat, doncs compleix una funció d’esborrany, dirigit als diferents tècnics que han 

treballat en els diferents projectes, i obert per tant, a modificacions i ampliacions, però, 

i tal i com es continuarà justificant a continuació, calia un document que recollira la 

política ambiental i territorial d’aquesta última legislatura (2015-2019), des d’una 

postura homogènia, unificadora i amb certa celeritat per enllestir l’estratègia a final de 

la legislatura, i servir de guia als que prenguen el testimoni en la política ambiental i 

territorial de Gandia, doncs les actuacions realitzades no tenen un límit temporal, cal, 

per a continuar desenvolupant els objectius de l’Estratègia Ambiental i Territorial de 

Gandia i els plans que la conformen, continuar treballant amb les mateixes línies i el 

mateix esforç.  

Però a més a més, aquest document també està dirigit amb la intenció clara de realitzar 

una forta participació ciutadana, per a conèixer-lo, treballar-lo i fer-lo propi, aportant 

propostes de millora, de canvi o de manteniment, doncs sens dubte totes i tots som 

territori i tenim el deure i el dret de protegir-lo, gaudir-lo i opinar-ne.  

També animar des de aquest document estratègic, a revisar el Pla General, no sols per 

estar certament desfasat temporalment, sinó perquè abandonada l’ordenació del 

territori, tant necessària per desenvolupar i incorporar correctament tots aquests nous 

projectes ambientals i territorials. 

Finalment acabar sintetitzant les tres potes de la política territorial i ambiental en la que 

va dirigida Gandia, i en la que ja s’han començat a donar passos valents i decidits:  

-Persecució de la sostenibilitat urbana i ambiental del terme municipal. 

-Recuperació, rehabilitació i creació d’espais naturals i culturals. 

-Mobilitat sostenible i vertebració territorial. 

Per una terra de totes i per a tots, seguim fent territori. 



Annexe 1 

Ampliació mapes en miniatura 



 



 



 



 



 



 



Annexe 2 

Altres mapes d’interès  

 

 

 



 



 



 



 

 


