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Des d’un punt de vista estrictament geogràfic el paisatge és el conjunt d’elements físics (biòtics i abiòtics) que confor-
men l’espai visual d’un observador. Ara bé, no podem entendre el paisatge amb totes les seves singularitats si no 
incorporem l’acció antròpica.
La interacció entre la natura i l’home és força evident a gairebé tots els racons del territori. Durant milers d’anys hem 
anat modelant els paisatges, adaptant-los a les nostres necessitats i als nostres models de vida però també els paisat-
ges tenen una forta influència sobre nosaltres. És pot afirmar que la cultura, el caràcter i la identitat d’un poble ve 
marcat pel territori on viu, pel seu relleu, pel seu clima... 
Sovint comparem les nostres costums, la nostra personalitat o inclús la nostra gastronomia amb la dels italians o 
grecs, amb tota seguretat aquesta semblança es deu a la influència de la mediterrània, de la llum, de la temperatura. 
D’altra banda ens veiem més allunyats dels pobles de l’Europa central, clarament això radica en la diferència morfolò-
gica de la seua geografia.
El paisatge doncs, tal i com ho defineix el Conveni Europeu del Paisatge (CEP) és qualsevol part del territori tal i 
com el percep la població, cuyo caràcter siga el resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i/o 
humans. 
El CEP, realitzat a Florència (Itàlia) el 20 d’octubre del 2000 no sols va suposar l’inici de l’actual concepte de paisatge 
sinó que va constituir un nou instrument consagrat exclusivament a la protecció, gestió i ordenació de tots els paisat-
ges europeus, així com a organitzar la cooperació europea en aquest àmbit.
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. Actualment és la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de la C. Valenciana la responsable en la matèria i que té per objecte la regulació de la ordenació del terri-
tori valencià, de la activitat urbanística i de la utilització de sol per al seu aprofitament racional d’acord amb 
la seua funció social, així com la avaluació ambiental i territorial estratègia de plans i programes.
La nova llei marca els límits en les actuacions urbanístiques i incorpora 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 eco-
sistemes i la salut de la població. Tal com hem vist 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.
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Definició
El present pla de miradors no pretén ser un estudi de paisatge però si esdevé una valuosa ferramenta local per contri-
buir als objectius principals del CEP, protegint i valoritzant alguns espais poc coneguts per la ciutadania. La proposta 
d’intervenció en punts estratègics permetrà comprendre a la població local i als visitants la pluralitat dels paisatges de 
Gandia i augmentar el coneixement dels valors naturals i culturals del nostre territori. 

Antecedents
Al llarg de la història, el paisatge i la cultura de la ciutat de Gandia ha suscitat gran interès  en molts viatgers i perso-
natges il·lustres, un bon exemple el trobem en el famós botànic Cavanilles que a les darreries del segle  XVIII, a la seua 
reconeguda obra, “Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del 
reyno de Valencia”, manifesta la riquesa paisatgística del territori de Gandia, amb minucioses descripcions de 
l’estructura agrària i de reg, de la disposició i capacitat fluvial de la costa i  les muntanyes, a més d’altres observacions 
i gravats de la ciutat i el seu urbanisme. 

Altre bon exemple és el del científic i naturalista Guillermo Bowles, que a la seua reconeguda obra “Introducción a 
la historia natural y la geografia física de España” dedicaria aquestes paraules al paisatge de Gandia; “Entre quants 
paratges fèrtils i deliciosos que hi ha a Espanya, que son molts, no crec que ningun es puga comparar a l’Horta de 
Gandia, perquè no hi ha eloqüència suficient per descriure aquella amenitat, ni paratge algun a tota Europa que 
ofereisca un paisatge tant bonic”.
Altres grans personatges religiosos i fortament vinculats amb la monarquia  també descriurien les seues vivències al 
observar el paisatge de Gandia, quedant de manifest  que els antecedents d’estudi paisatgístic son nombrosos i rics.

“El sòl de l’horta es summament fèrtil, el cel clar, i la atmosfera benigna, 
trobant-se ací Gandia. L’aplicació i el continu esforços del naturals han 
convertit el sòl en un verger amè, de allí ixen sense parar nombroses 
fruites i hortalisses a tot el país, gracies a aquella terra privilegiada i de 
aplicació i cura dels seus pobladors”. 

Figura 1: Gravat de la devesa de l’Auir des del cim del Mondúver
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General
 

Conèixer i comprendre el territori de Gandia des del punt de vista paisatgístic i cultural mitjançant la xarxa de 
miradors. 

Específics
 

Valorar la singularitat de cada mirador, aprofundint en el coneixement de l’entorn immediat.

Seleccionar els miradors inclosos al projecte per desenvolupar els instruments de descripció necessaris i 
dissenyar una proposta adequada d’intervenció  i una estratègia global de difusió que acoste al públic la rique-
sa paisatgística de Gandia.



Figura 2: Localització al País Valencià Figura 3: Localització a la Safor
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El medi físic

Gandia és una població costanera del sud-est de la província de València i capital de la comarca de la Safor. El municipi 
està situat sobre el que es denomina plana litoral de la Safor o horta de la Safor. Aquesta plana ha sigut formada pel 
curs baix del riu Serpis que durant mil·lennis ha emplenat les terres baixes amb dipòsits quaternaris. Degut ha aquesta 
aportació de sediments avui s’alça imperceptiblement des de la mar fins a la base de les muntanyes una zona costane-
ra caracteritzada pel predomini d’aigües sornes, la presència de llargues platges d’arena fina, cordons dunars i marjals. 
El paisatge presenta una dualitat de plans al·luvials a la costa, fortament modelades per l’home durant segles i de 
muntanyes i turons cap a l’interior, on s’alcen ràpidament fins als 841 m.s.n.m dins del que es coneix com el massís del 
Mondúver.



Figura 4: Precipitacions anuals (mm)

Font: www.Meteoclimàtic.com

Figura 5: Temperatura mitjana anual (º C)
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La climatologia

El clima dominant a Gandia és el mediterrani temperat sub-humit, amb temperatures moderades i unes pluges que es 
concentren a la primavera i la tardor, els estius són càlids i secs i els hiverns suaus. 
Un tret típic del clima mediterrani és la seva irregularitat, sobretot per la pluja poc predictible. Són freqüents els perío-
des llargs de sequera i les precipitacions molt intenses, de vegades en poques hores, que comporten greus problemes 
d’inundacions. 
Ara bé, el clima dels municipis de l’horta de la Safor té alguna peculiaritat, és un poc més càlid que el de les altres 
planes valencianes i més plujós, l’explicació és pel fet de estar tancada sota la protecció d’un arc muntanyós de rocalles 
cretàcies des del Mondúver al nord, la Serra Falconera a l’oest, i la Serra d’Ador i la Safor al sud. La conjunció de tempe-
ratures hivernals molt suaus (al voltant dels 18º de mitjana) i pluviositat relativament elevada (entre 650 i 900 mm 
anuals) permet una certa exuberància de la vegetació, perceptible durant la temporada fresca de l’any.

Les següents imatges demostren les característiques climàtiques del territorio d’estudi.



Figura 6: Paratge de l´Alqueria del Duc. Font: A un tir de pedra
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Geologia i sòls

L’orografia a l’interior del municipi és molt abrupta i les caigudes de la serralada sobre la planura litoral formen un 
paisatge imponent, tancat a qualsevol influencia eòlica que no siga la marítima. La complicació orogràfica que presen-
ta la zona es deu a l’efecte de la interferència i superposició entre els relleus del Sistema Ibèric i els de la cadena Prebè-
tica.
Els relleus principals (Massís del Mondúver) estan constituïts per calcàries i dolomies del cretaci. Les zones planes al 
peu de les muntanyes i en la planura costera, són del quaternari i estan formades per argiles, llims, arenes, conglome-
rats, graves, etc.
Els sòls podrien classificar-se, a grans trets en tres tipus diferents: rendzines, terra rossa i sòls pantanosos. Les rendzi-
nes són uns sòls constituïts per un horitzó superficial obscur degut a l’enriquiment en humus, que es disposa directa-
ment sobre un material calcari. 
La terra rossa és un sòl argilós, procedent de la dissolució de les roques calcàries, es caracteritza per la seua pobresa 
en matèria orgànica i l’acumulació fonamentalment en les depressions de les dolines i poljés. 
El tercer tipus de sòl és pantanós, típic de les marjals, cobert per una vegetació hidròfila i saturat d’aigua la major part 
del temps. Aquestes condicions són determinants per a la formació de capes de turba.
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Hidrologia

 Aigües superficials

El municipi de Gandia recull l’aigua superficial de dos conques, la primera i més important, tant en longitud de drenat-
ge com en superfície és la conca del riu Serpis (12.764 ha) i la segona és la conca del barranc de Beniopa (3.000 ha). 
El riu serpis recull tota l’aigua dels barrancs meridionals de la serra grossa i dels barrancs orientals de la serra d’Ador, 
aquestes s’incorporen per l’afluent riu Vernissa poc abans de entrar al municipi de Gandia. També drena les aigües que 
provenen de la serra de la Safor en Vilallonga, així com les que provenen dels barrancs de la serra de les Covatelles.
En quant al barranc de Beniopa forma una unitat independent que recorre la comarca de oest a est fins arribar a la 
mar, siguent aquest un dels principal agents configuratius de la ciutat de Gandia. Aquest barranc recull totes les aigues 
dels barrancs de Borrell, Tancat, Gota, Revoltes, Garrofer, Molló de la Falconera, etc… en èpoques de fortes pluges el 
barranc de Beniopa creix exponencialment ficant en greu perill la ciutat de Gandia.

 Aigües subterrànies

Al terme de Gandia conflueixen dos aqüífers, el de la Serra Grossa i el de la Serra de Corbera-Les Agulles-Les Creus. El 
primer s’estén des de la Font de la Figuera fins a Xeresa, Xeraco i Gandia, és tracta d’un aqüífer allargat en direcció 
OSO-ENE d’uns 60 km de longitud i amplària variable, amb un màxim de 15 km tot just a la comarca de la Safor. Els 
materials que en formen part són calcàries i dolomies sovint intercalades amb margues, el que explica les nombroses 
fonts. 
El segon te una direcció ONO-ESE i també ací són materials calcaris i dolomítics els predominants, descarrega majori-
tàriament amb el contacte dels materials detrítics de les marjals. 
D’altra banda, al llarg de la línea de costa del territori estudiat discorre de nord a sud l’aqüífer litoral, de Cullera fins al 
Montgó, i està format bàsicament per les aportacions dels dos altres aqüífers, cal esmentar que aquest està connectat 
amb l’aigua salobre del mar i que degut a una explotació abusiva està en greu perill de salinització.
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Són nombroses les lleis ambientals i figures de protecció que disposa el territori d’estudi, el ric ecosistema, l’adaptació 
de la legislació a la normativa ambiental europea i el canvi del model econòmic ha canviat el paradigma de les últimes 
dècades on el sectors de l’agricultura  i la construcció anava guanyant terreny al medi natural, avui aquest model es 
regressiu i surten noves oportunitats relacionades amb el medi natural. 
Les figures i lleis han contribuït enormement a la conscienciació de la població i a l’estima del territori però on real-
ment son patents és en l’ordenació territorial per part de les administracions, són un element primordial a l’hora de 
planificar i gestionar el territori i marquen els límits a l’hora de plantejar actuacions territorials. 
En el terme de Gandia les principals figures de protecció són derivades dels elements naturals de l’entorn immediat i 
estan motivades en el ric mosaic d’ecosistemes que alberguen.

Directives Europees 

 Directiva de l’Aigua: 78/659/CEE 

Directiva del Consell, de 18 de juliol de 1978, relativa a la qualitat de les aigües continentals que requereixen protecció 
o millora per a ser aptes per a la vida dels peixos:. El 16 de desembre de 1988 aquesta directiva va ser transposada a 
la normativa espanyola pel R.D: 927/ 1988. 
L’any 2000 la Comunitat Europea llançava la famosa Directiva Marco del Agua (2000/60 CE). Aquesta última va derogar 
la Directiva 78/659/CEE l’any 2013.

 Directiva Aus: 79/409/CEE 

Directiva del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. L’objecte és la protecció de 
totes les aus que viuen en estat silvestre en els estats membres mitjançant la protecció, la conservació, la restauració 
i la creació d’hàbitats necessaris perquè les poblacions puguen persistir en el temps, així com la regulació de les pràc-
tiques de captura i comerç d’espècies que tradicionalment han estat considerades com a cinegètiques. 
Després de moltes modificacions, l’any 2009 es va crear una nova directiva anomenada la Directiva Aus (2009/147/CE) 
que reemplaçava la de l’any 79 i establia una sèrie de zones d’especial protecció per a les aus a tots els estats membres 
anomenada ZEPA.
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 Directiva Hàbitats: 92/43/CEE 

Directiva del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silves-
tres. Té per objecte la conservació, protecció i millora de la qualitat del medi ambient, en especial la conservació dels 
hàbitats naturals i la fauna i flora silvestre que hi viu. 
La directiva ordena crear unes zones d’especial conservació que durant molts anys van ser anomenades LICs (llocs 
d’importància comunitària). En l’actualitat i després de l’aprovació de les normes de gestió han passat a anomenar-se 
ZECs (Zona d’Especial Conservació). 

 Xarxa Natura 2000 

Xarxa ecològica a nivell europeu que combina les dues directives abans descrites, la Directiva Hàbitats (ZEC) i la Direc-
tiva Aus (ZEPA). La seua finalitat és assegurar la supervivència a, llarg termini, de les espècies i hàbitats a Europa, con-
tribuint a aturar la pèrdua de biodiversitat. És el principal instrument per a la conservació de la natura en la Unió Euro-
pea.

Altres normatives

Existeixen també altres figures de protecció a nivell autonòmic derivades directament de la Llei 11/1994, de 27 de des-
embre, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei defineix sis categories d’espais naturals a 
tot el territori valencià. Segons els recursos naturals o biològics i dels valors culturals que aquests espais naturals pro-
tegits tinguen, s’inclouran en una de les següents categories: 

 Parcs naturals 
 Reserves naturals 
 Monuments naturals 
 Paisatges protegits 
 Paratges naturals municipals 
 Zones humides catalogades 

A Gandia tenim una bona representació d’aquestes figures. Aquesta duplicació de legislació demostra la importància 
d’alguns espais naturals de la ciutat, sobretot la marjal. Els aiguamolls s’han convertit en una de les principals preocu-
pacions de les administracions a tots els nivells, a causa de les seues funcions ecològiques i socials. Cal dir que les 
zones humides són els espais amb més biodiversitat dels quals disposem al nostre territori i alberguen el recurs natu-
ral més important de tots, com és l’aigua dolça.
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Totes les figures de protecció ambiental que acabem de descriure han modificat notòriament la classificació i/o quali-
ficació d’una important superfície territorial en els darrers 30 anys. Actualment Gandia gaudeix de nombroses àrees 
sota el paraigües proteccionista de la legislació ambiental. Els valors que han motivat la seua creació i inclusió dins de 
la Xarxa Natura 2000 són els seus valors naturals, culturals, paisatgístics i com a recurs econòmic i de protecció front 
a riscos naturals.

ZEC Serres del Mondúver i Marxuquera (LIC ES 5233015)

Àrea protegida de major superfície de tota la Safor amb un total de 7905ha distribuïdes per 13 municipis de la Vall 
d’Albaida i la Safor. Afecta tot el Massís del Mondúver i a gran part de la Serra de la Marxuquera. Aquesta és una zona 
muntanyosa prelitoral situada en la confluència de les directrius ibèrica i bètica. De gran interès geològic, geomorfolò-
gic i paisatgístic, alberga una gran varietat de formacions vegetals, entre elles algunes especialment destacables i 
riques en espècies endèmiques, com les pròpies de rocams, boscos de llorer o les originals sureres que prosperen 
sobre sòls calcaris descarbonatats.

ZEC Marjals de la Safor (LIC ES 5233030)

Amb una superfície de 1244ha aquesta zona s’assenta sobre els aiguamolls litorals dels municipis de Tavernes de la 
Valldigna, Xeraco, Xeresa i Gandia. Pot considerar-se la marjal litoral d’aigua dolça en millor estat de conservació per 
l’abundància i qualitat de les aigües de les quals es nodreix. Conté més del 15% del total de la regió mediterrània dels 
hàbitats, tots ells en bon o excel·lent estat de conservació. 

ZEC Dunes de la Safor (LIC ES 5233038)

Amb una superfície de 68ha ocupa les franges costaneres dels municipis de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia 
i Oliva. Aquesta àrea alberga totes les restes de cordons dunars encara existents a la comarca de la Safor. Es restringeix 
al domini públic marítim-terrestre.

ZEPA Mondúver-Marjal de la Safor (ES 0000451)

Aquesta zona d’especial protecció per a les aus, amb una superfície de 9218ha presenta, en el seu àmbit, una coinci-
dència territorial parcial amb altres figures de protecció, com el ZEC de la Marjal de la Safor i la Serra del Mondú-
ver-Marxuquera.



Figura 7: Normativa Europea. Font: Pròpia
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Paisatge Protegit del Riu Serpis.

El riu Serpis i el seu entorn, en el tram comprés entre Alcoi i la desembocadura a Gandia, amb una longitud de 50 
quilòmetres i una superfície aproximada de 10.000 hectàrees, és un espai singular pels seus valors paisatgístics, ecolò-
gics i culturals, derivats d’una relació històrica harmoniosa entre l’home i el medi natural

Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell.

El paratge comprén una superfície de 549,50 ha. En aquest paratge pot disfrutar-se de paisatges muntanyosos amb 
grans conques visuals, vegetació típicament mediterrània, relleus modelatges per l'aigua que generen estructures 
com a coves, avencs, galeries, etc., les quals són molt abundants en tot el paratge. La fauna que habita este espai és 
nombrosa i abundant, sobretot el grup de les aus. I no hem d'oblidar la presència de la Cova del Parpalló, una cova 
que és Bé d'Interés Cultural i referència del Paleolític Superior Mediterrani. El conjunt d'estos valors ecològics, paisat-
gístics, naturals i culturals han fet d’aquest espai siga mereixedor d'una figura de protecció.

Catàleg Valencia de Zones Humides (Marjals de la Safor)

Pot considerar-se la marjal d’aigua dolça en millor estat de conservació del País Valencià, principalment per l’abundàn-
cia i qualitat de les aigües subterrànies. Conte mes del 15% del total de la regió mediterrània dels habitats; “Llacs 
distròfics naturals”, “Rius mediterranis de cabal permanent” i “Torberes calcàries de mariscus i Carex davalliana”, aixi 
com més del 2% de “Llacs eutròfics naturals”, “Prats mediterranis d’herbes altes i joncs”. Igualment conté una població 
de samaruc (Valencia hispanica) i resulta important per a aus aquàtiques.



Figura 8: Normativa autonòmica. Font: Pròpia
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Metodologia d’estudi

El terme municipal de Gandia és molt ric paisatgísticament, en molt poca superfície alberga 4 tipus d’hàbitats o ecosis-
temes naturals diferents, que conformen a grans trets, 5 unitats paisatgístiques, contant amb el paisatge urbà. 

 1. Paisatge costaner conformat pel port de Gandia, la platja i les dunes de l’Auir

 2. Paisatge d’aiguamolls conformat per la marjal de Gandia

 3. Paisatge de conreus, diferenciat entre els conreus de regadiu i el de secà

 4. Paisatge forestal conformat per la muntanya mediterrània

 5. Paisatge urbà conformat pels disseminats i el nucli urbà

Com ja hem explicat amb anterioritat l’objecte de l’estudi no és estrictament paisatgístic, per tant, no descriurem 
aquestes unitats paisatgístiques però si que diferenciarem el conjunt dels  miradors en tres grups anomenats unitats 
visuals.



Figura 9: Unitats visuals

La xarxa de miradors
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Figura 10 i 11: Exemples de fitxes dels miradors

La xarxa de miradors
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La xarxa constarà d’un total de 17 miradors repartits en 3 unitats visuals. Cada unitat visual (UV) serà referenciada 
amb un color 

 • UNITAT VISUAL 1
  8 miradors forestals (referenciats amb el color verd)
 • UNITAT VISUAL 2 
  4 miradors urbans (referenciats amb el color roig)
 • UNITAT VISUAL 3
  4 miradors costaners (referenciats amb el color blau)

Cadascun dels miradors anirà acompanyat d’una sèrie de dades informatives que permetrà conèixer les principals 
característiques de la zona, la interpretació de les conques visuals i una proposta d’actuació i habilitació de l’espai. 
Aquesta informació constarà de:

 • Fitxa descriptiva de les característiques físiques, naturals i cultural
 • Anàlisi i proposta d’actuació
 • Cartografia de la zona
 • Fotografies del camp visual
 • Track de la ruta i possibles connexions amb altres miradors o zones d’interès



Figura 12: Localització dels miradors

La xarxa de miradors
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Figura 13: Els miradors forestals

La xarxa de miradors
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Unitat Visual 1. Els miradors forestals

Aquests miradors estan situats a l’interior del municipi, gairebé tots sobre sòl forestal d’especial protecció, dins del 
massís del Mondúver o en la Serra Falconera. Són zones muntanyenques d’alt valor ecològic i ambiental situades sobre 
atalaies naturals, colls de sendes històriques i barrancs abruptes i feréstecs. La majoria d’aquests miradors mostren 
paisatges elevats de gran conca visual, albirant desenes de quilometres al nostre voltant i molt a prop d’elements 
històrics i culturals de marcada rellevància.



Figura 14: Els miradors urbans

La xarxa de miradors
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Unitat Visual 2. Els miradors urbans

Els miradors urbans estan situats majoritàriament en zones perifèriques de la ciutat, sovint en ermites, parcs públics o 
fites entre els districtes més antics de Gandia. Tots ells constitueixen la interfase entre els ambients urbans i els espais 
naturals i mostren la cara més amable de la urbanitat, aquella que sap relacionar-se respectuosament amb el medi 
natural que la rodeja. Els paisatges que albirem des d’aquests miradors estan farcits de detalls i elements arquitectò-
nics que formen part de la gran riquesa cultural de la ciutat i que s’han anat adaptant al llarg dels segles al creixement 
urbanístic del municipi.



Figura 15: Els miradors costaners

La xarxa de miradors
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Unitat Visual 3. Els miradors costaners

Els miradors costaners abracen les terres baixes i vinculades directament amb la mediterrània. D’una banda mostren 
la part més rica ambientalment, amb els espais d’importància ecològica vital per a la ciutat, aquelles que funcionen 
com a rebost de recursos naturals, però també cultural i econòmica ja que les activitats que ací és desenvolupen: agri-
cultura, pesca i turisme principalment, són les que sostenen les nostres costums i el nostre sistema econòmic. D’altra 
banda els miradors costaners no s’obliden de les particularitats dels diferents districtes de la ciutat i en aquest cas 
recorren els pobles de la mar.



1. El mirador del coll dels cargols
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Localització
38°59'52.61"N/0°16'59.71"O
Descripció
Aquest mirador està situat a la fita dels termes de Gandia i Barx, dins dels límits del paratge natural. És un punt estratègic de la senda, anomenada dels cargols, 
que comunicava les planes de la Drova (terme de Barx) i de la Marxuquera (terme de Gandia) a través del barranc de Borrell.

Característiques físiques i naturals
Situat sobre un pla de terra argilenca a la capçalera del barranc de la Selleta, un dels principals afluents del barranc de Borrell. El mirador està envoltat pels cims 
del Cingle Verd, la Selleta i l'Aldaia, tots ells conformen la part més oriental de la Serra Grossa i ronden els 600 metres sobre el nivell del mar. La vegetació 
després de l'incendi de l'estiu de 2018 romàn en les primeres etapes de regeneració i consta d'una catifa de margallons, coscolls i algunes carrasques.
Edificis i construccions singulars properes
 - Àrea recreativa de la Font de la Drova. 
 - Centre d’interpretació del Paratge Natural Parpalló-Borrell
 - Cova del Parpalló
 - Cova de les Malladetes
 - Nevera de Barx
Usos històrics
La senda on està situat el mirador ha sigut emprada històricament per a la conducció del ramat cap a les zones altes de la muntanya, així com per a la comunica-
ció entre pobles i l’aprofitament dels recursos que ofereix el bosc.
Paisatge 
Des del mirador s’observa un paisatge idíl·lic de la valleta de la Drova, una zona residencial boscosament enclavada entre els relleus de la solana de Penyalba i 
Mondúver al nord  i l’ombria de l’Aldaia al sud.

Accessos
Línea de bus que realitza el trajecte diàriament des de Gandia amb parada a la Drova   http://olibus.com/
Singularitats
La senda dels Cargols és molt reconeguda pels amants del senderisme, i en especial dels espeleòlegs, degut a la gran quantitat de simes que existeixen en la 
zona. El sender forma part del PR-CV60 
http://www.agroambient.gva.es/documents/92720197/93837484/PR60/976e1384-2bac-4b92-b5fc-d58a4a929a6

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ



Fotos: A un tir de pedra
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Anàlisi i proposta d’actuació 
La constitució d’un nou mirador i el seu corresponent itinerari  permetrà conèixer la part més septentrional del paratge natural i complementar les 
rutes oficials en aquesta zona. D’altra banda el nou itinerari recorre part de la veïna vall de la Drova i mostra alguns paisatges nous (camps de cultiu 
de secà en producció) que no trobem al paratge, diversificant els ambients  paisagistics presents en aquest espai natural.
La actuació necessita, a més del mirador, la senyalització de la ruta des del centre d’interpretació. Açò consistiria en una senyal direccional al centre, 
una altra al inici de la senda dels cargols i d’un panell interpretatiu (sense plataforma) del paisatge al coll. Una actuació molt simple i econòmica 
que milloraria la zona considerablement.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-coll-dels-cargols-21957730

Conca visual del mirador



2. El mirador de la Xivega
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Localització
39°00'06.5"N   0°16'29.5"W
Descripció
Aquest mirador està localitzat davant del Centre d’Interpretació del Paratge Natural Municipal del Parpalló Borrell. És el punt d’inici i final de molts dels senders 
locals que envolten el paratge. 

Característiques físiques i naturals
En el punt més alt del port de la Drova i del barranc de la Caldereta, anomenat així per la seua forma còncava, i que arreplega totes les aigües de la solana del 
Mondúver i l’ombria del Cingle Verd i el puntal del Tramús. Aquesta zona és un dels llocs on es registren les més altes precipitacions del País Valencià, al voltant 
dels 900mm a l’any de mitjana. Fenomen que afavoreix una vegetació arribant a estadis madurs en l’ombria, amb màquies de carrasques i alguna surera i 
bosquetons de fleixos. La solana representa un estadi on els pins blanc i marítims formen un bosc mixte en molt bon estat de conservació.
Edificis i construccions singulars properes
 - Centre d’interpretació del Paratge Natural Parpalló-Borrell
 - Cova del Parpalló
Usos històrics
El coll del port de la Drova representa des de la prehistòria un pas natural entre dos planes, i per tant, animals i homes l’han gastat com a zona de pas i de caçera. 
La part de la solana mostra evidències físiques del seu passat ramader i agrícola, així com la mateixa utilització de la cova del Parpalló com a resguard del    
ramat.
Paisatge 
En dies clars si mirem a llevant s’observa amb facilitat els aiguamolls del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i les platges de Dénia, cercades per la imponent 
silueta del Montgó. En primers plans observem la forma cònica del barranc de la Caldereta amb un tapís forestal a banda i banda i on s’observa la diferència de 
la vegetació en les diferents vessants.

Accessos
Línea de bus que realitza el trajecte diàriament des de Gandia amb parada a la Drova   http://olibus.com/
Singularitats
Com a punt de partida de senders, la zona està equipada amb una petita zona d’esbarjo que disposa de bancs i una font. 
https://gandiaverda.gandia.org/xivega/parpallo-borell

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ
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Anàlisi i proposta d’actuació 
El mirador ja disposa d’una plataforma construïda en pedra que eleva la posició al voltant d’un metre però les tanques que la envolten estan en 
mal estat. Així doncs, es necessita la reparació de les tanques i la col·locació d’una imatge panoràmica que explique el paisatge del barranc i ajude 
a interpretar tant el fenomen càrstic com les diferències en la vegetació de les dos vessants de la conca visual.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-de-la-xivega-22083183

Conca visual del mirador



3. El mirador del Parpalló
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Localització
39°00'11.3"N    0°16'16.6"W
Descripció
Aquest mirador està situat als peus de la Cova del Parpalló, un dels jaciments més importants del paleolític superior a tot l’arc mediterrani i l’emblema del parat-
ge.  

Característiques físiques i naturals
Localitzat en una de les corbes pronunciades de la pista forestal, als peus d’una gran carrasca i d’un petit senderol que comunica amb la font del Mondúver. Una 
surgència natural que forma un torrent tributari del barranc de Caldereta. Malgrat ser la part de la solana i gràcies a la humitat que aporta la font en aquesta 
zona s’hi pot observar una vegetació avançada amb espècies com l’arbocer, grans llentiscles i margallons secundats per pinades de pi blanc i taques de pi marí-
tim.
Edificis i construccions singulars properes
 -Cova del Parpalló
 -Centre d’interpretació del paratge
 -Font del Mondúver
 -Font del Garrofer
Usos històrics
La cova del Parpalló és un jaciment del paleolític superior que va estar habitada contínuament al llarg de 15.000 anys i el seu ús estava relacionat amb el propi 
d’un santuari. En èpoques actuals tota la zona ha estat utilitzada com a camps per al ramat.
Paisatge 
Des del mirador observem la vertical i imponent paret de la cara sud del Mondúver, amb multitud de coves i abrics típics d’aquest sistema càrstic. Entre totes 
elles destaca la cova del Parpalló, oberta de dalt a baix com una escletxa en la roca. Si rotem 180 graus tindrem una perspectiva àmplia que ens mostra en primer 
lloc la plana agrícola de Marxuquera, la serra de la Safor al fons i més enllà la superposició de les valletes del nord de la província d’Alacant.

Accessos
Línea de bus que realitza el trajecte diàriament des de Gandia amb parada a la Drova   http://olibus.com/
Singularitats
Informació del jaciment i declaració com a BIC http://parpalloborrell.gandia.org/ca/web/guest/gestion-del-espacio-natural

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ
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Anàlisi i proposta d’actuació 
En la localització del mirador existeix un panell panoràmic amb informació de la cova que es troba en molt mal estat de conservació. Per tant caldria 
la reconstrucció dels panells i incorporar dades relatives a la formació geològica de les coves, molt nombroses en la paret sud del cim del Mondúver, 
i dels usos antròpics al llarg dels temps. Seria convenient afegir les codificacions QR amb enllaços directes al Museu Arqueològic de Gandia. També 
cal la senyalització de la Font del Mondúver, a escassos 50 metres del mirador i que ha suposat d’antuvi el major recurs natural dels primitius pobla-
dors i de les societats ramaderes post-neolítiques. Una major informació i contextualització en aquest panells permetrà la correcta interpretació del 
paisatge adjacent a la cova.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-parpallo-22083195

Conca visual del mirador



4. El mirador de la Rafaela
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Localització
39°00'10.6"N 0°15'25.4"W
Descripció
Mirador que suposa el sostre del paratge i el punt més alt del sender SL-CV 79, un coll que permet creuar a la vessant est del massís del Mondúver.  

Característiques físiques i naturals
Situat a més de 500 metres sobre el nivell del mar i entre el cim del Mondúver i la Penya Negra aquest coll està molt exposat al vent de llevant i a l’efecte Foehn, 
formant un crestall d’agulles i puntals afilats que comença al coll i arriba ràpidament fins als 840 metres del cingle del massís.  La vegetació de la vessant est 
mostra un dels primers estadis de regeneració després de l’incendi del 2013 amb comunitats de matollar baix. La part gandiana del coll conserva el seu paisatge 
de bosc mediterràni amb importants boscams de pins marítims en aquestes zones altes.
Edificis i construccions singulars properes
 - Cova del Parpalló
 - Centre d’interpretació del paratge
 - Abric de resguard al coll
 - Font del Garrofer
Usos històrics
Aquest coll comunicava amb senderols que baixen als corrals dels pobles de Xeresa i Xeraco, formant així una important ruta ramadera per als pastors en el seu 
camí estacional cap a les pastures.
Paisatge 
El mirador, situat a més alçada de tota la xarxa, ofrena la pura essència de les muntanyes litorals valencianes. Un paisatge obert a la mar, amb les fèrtils planes 
marjalenques a peu de muntanya i un entramat de pobles dispersats entre l’horta. La panoràmica d’aquest mirador és total, si mirem a llevant gaudirem d’unes 
vistes que arriben des de l’Albufera de València fins el cap de Sant Antoni i de vegades, en dies clars, la silueta al fons de la mediterrània de l’illa d’Eivissa. A 
ponent podrem divisar algunes de les muntanyes més representatives del País Valencià, com la Safor, el Benicadell, el Montcabrer o l’Aitana. 

Accessos
Línea de bus que realitza el trajecte diàriament des de Gandia amb parada a la Drova   http://olibus.com/
Singularitats
Informació del sender SL-CV 79   https://www.femecv.com/senderos/sl-cv-79

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ
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Anàlisi i proposta d’actuació 
A la zona del mirador existeix un banquet de pedra seca on observar el paisatge, caldria ampliar la zona amb un altre banc per a formar una mena 
de lloc de reunió i instalar un panel interpretatiu de forma panoràmica que explique les diferències geoclimàtiques entre les dos vessants (efecte 
foehn) i com afecta a la vegetació. També caldria explicar la relació hídrica que existeix entre la muntanya i la marjal.
Tanmateix seria aconsellable afegir una senyal direccional de l’ascensió al cim del Mondúver per la cresta.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-coll-de-la-rafela-21957007

Conca visual del mirador



5. El mirador del Borrell

Localització
38°59'08.5"N     0°16'33.1"W
Descripció
El mirador del Borrell està situat dins de l’àmbit del paratge natural, però en la part més meridional d’aquest. La seua localització dins del barranc de Borrell 
pretén mostrar la cara més muntanyenca del terme.

Característiques físiques i naturals
Situat al marge esquerre del barranc, sobre una replaça natural de terra argilenca i molt prop de la confluència amb el barranc de la Gota, aquest últim el de 
conca més gran de tots els que conformen el Borrell. Ací s’obri davant dels nostres ulls un paisatge abrupte i vertical en forma d’amfiteatre que recorda algunes 
formacions geològiques anomenades circs glacials. La vegetació després de l’incendi de l’estiu de 2018 està en una fase molt primerenca de la seua regeneració, 
malgrat això ja es pot apreciar una major densitat vegetal en la part esquerra del barranc que en la dreta, molt més pedregosa i amb un sol molt més pobre. El 
barranc conté una microreserva de flora anomenada el “Pla dels Tramussos” on existeix una població de la planta endèmica Lupinus mariae-josephi o tramusera 
valenciana.
Edificis i construccions singulars properes
 -Corral de Borrell
 -Caseta i pou d’aigua (Vicent Alonso)
 -Portalet (arc natural de pedra)
 -Font de la Gota
Usos històrics
El Borrell ha sigut en el passat especialment ramader, si bé en zones baixes i en les terrases laterals del barranc s’ha emprat per als cultius d’oliveres, la existència 
del gran corral a l’inici de la pista i d’altres més menuts localitzats al pla dels Tramussos fan pensar que aquest barranc suportava una important càrrega ramade-
ra
Paisatge 
El Borrell abans de l’incendi era un espectacle vegetal, amb formacions molt prop de la maduresa, per desgràcia a hores d’ara tan sol resten intactes algunes 
parets verticals amb algun nucli de carrasques i fleixos. Malgrat tot, el Borrell mostra l’essència dels barrancs humits mediterranis, barrancs menuts en superfície 
però escarpats, amb molta pendent i amb nombrosos penya-segats que donen una sensació de congost i natura salvatge.

Accessos
Per la CV-675 fins la rotonda de la urbanització Montesol
Singularitats
Sender oficial. SL80 https://www.femecv.com/senderos/sl-cv-80

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ

31



32

Anàlisi i proposta d’actuació 
El mirador anirà situat sobre la replaça natural del final de la pista forestal. Caldria assegurar aquest espai dels processos erosius, tal volta amb un 
dic amb materials naturals en la proximitat del barranc. Respecte al mirador caldria una zona de reunió en el marge esquerre de la replaça aprofitant 
els grans arbres morts dels voltants. En el centre de l’espai seria aconsellable la construcció d’un abeurador natural, com una mena de basseta i la 
replantació dels 10 metres radials adjacents al mirador amb una arbreda composada per sureres i arbocers de bon tamany per recrear la vegetació 
potencial de la zona.  Així doncs, la col·locació d’un panell explicatiu del paisatge, amb especial incidència en els fenòmens erosius que han anat 
donant forma al llarg de milers d’anys als  barrancs, així com la importància de la conservació de la vegetació en les zones de capçalera contra els 
riscos d’inundacions. També és  molt important assenyalar a la rotonda de la CV-675 la existència d’un itinerari del paratge natural.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-barranc-de-borrell-21957463

Conca visual del mirador

Fotos: A un tir de pedra



6. El mirador del Pla Gran (Xeresa)

Localització
39°00'11.6"N 0°13'08.4"W
Descripció
El mirador del Pla Gran està situat en el punt més alt de la senda històrica que uneix els pobles de Xeresa i Beniopa i sobre el Pla Gran, una zona forestal al capda-
munt de les planes més orientals del massís del Mondúver.

Característiques físiques i naturals
El pla gran és una plana forestal que constitueix les estivacions més a l’est del massís del Mondúver, està formada per suaus turons barrejats amb plans de terres 
rojes a 200 metres sobre el nivell del mar que finalitzen als peus de les marjals de la Safor. La vegetació està formada pel típic matollar mediterrani sec, dominat 
per zones d’esparteròles, argelagues i romers. Tan sols en alguns dels plans, i gràcies a la bona disposició de terra, es desenvolupen joves pins blancs i alguna 
carrasca que ha resistit el pas dels incendis i de les estreletes.
Edificis i construccions singulars properes
 -La Cova dels Orgues
 -El Racó dels Frares
 -La penya negra de Xeresa (zona d’escalada)
 -Pla xiquet (camp de tir)
Usos històrics
Donada la proximitat d’aquest zona forestal als pobles ha sigut una senda molt utilitzada pels veïns per pujar fins el pla per a llaurar alguns cultius de secà i 
sobretot per a fer llenya, principalment per als forns, així com per a fer garbes d’herba per al bestiar domèstic.
Paisatge 
Des d’aquest mirador podrem observar en primer lloc els pobles de Xeresa i Xeraco, envoltats pels cultius de taronger i les marjals. Esta localització ens permet 
gaudir de la vessant de llevant del Massís del Mondúver, farcida de humits i verds barrancs però sobretot del Pla Gran, una extensió forestal relativament plana 
i fortament modelada per processos agropecuaris.

Accessos
Per la CV-675 fins a l’entrada de la urbanització Santa Marta
Singularitats
Cova dels Orgues, inventariada en el catàleg de coves de la Comunitat Valenciana      http://www.cma.gva.es/areas/espacios/cuevas/cova_dels_orgues.pdf

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ
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Anàlisi i proposta d’actuació 
El mirador es situarà al capdamunt de la zona, just en la part més alta del pla. Seria convenient arribar a un acord amb el municipi de Xeresa per 
instal·lar el panel interpretatiu degut a que la zona on millor s’observa el paisatge queda dins dels límits de Xeresa. En aquest punt, i junt a una 
mena de vèrtex geogràfic caldria instal·lar un simple panell que explique els usos històrics del pla i com l’abandonament de les activitats està fent 
que la zona es regenere, convertint-se a hores d’ara en un lloc estrictament forestal. En quant a la senyalítica caldria marcar l’inici de l’itinerari a la 
CV-675 i al peu del barranc per on puja la senda amb senyals direccionals i amb dades relatives a les distàncies i els desnivells. D’altra banda i degut 
al poc ús d’aquesta senda caldria repassar amb una brigada l’itinerari i adaptar una mica un pas a peu de barranc.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-pla-gran-xeresa-29677766

Conca visual del mirador



7. El mirador del Molló de la Falconera

Localització
38°58'26.4"N   0°13'15.1"W
Descripció
El mirador del molló és amb seguretat el lloc des d’on tenim una panoràmica més completa de tota la comarca de la Safor. Situat al cim més alt de la Serra Falco-
nera.

Característiques físiques i naturals
La serra Falconera és un massís muntanyós al centre de la comarca i aïllat de la resta de serres principals. És una mena de illa entre les planes de l’horta de Gandia 
i de la Marxuquera. El mirador està al punt més alt de la serra amb 475 metres, situat sobre un crestall rocós sols accessible des de la vessant sud. La serra conser-
va una vegetació típica del bosc mediterrani amb zones de matollar i altres de pinades molt denses de pi blanc fruit de les repoblacions dels anys 70 realitzades 
per l’ICONA.
Edificis i construccions singulars properes
 -Moràbit
 -Cova de les Meravelles
 -Cova Xurra
Usos històrics
La serra ha sigut, per la proximitat a molts pobles de la comarca un rebost de llenya, sobretot en la vessant de Gandia, Benirredrà i el Real de Gandia. A la vessant 
de Marxuquera s’ha utilitzat molt per al ramat. En la zona alta a peus del molló existia el Pla dels Bancalets on es llauraven camps d’oliveres i ametlers.
Paisatge 
El mirador ofereix una visió 360º de tots els pobles saforencs, de totes les seues serres i cims, de les marjals i les platges i la immensitat de la mediterrània. El 
molló constitueix el primer cim de tot amant del senderisme i la muntanya a la ciutat, per la seua accessibilitat i facilitat d’ascensió, però sobretot per la enlairada 
perspectiva que atresora.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor  
http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/     http://saforbici.labici.net/ 
Singularitats
Esta serra es coneix popularment com a Molló de la Creu degut a una gran creu de formigó que s’instal·là al seu cim als anys 70 però que va ser trencada per 
un raig. El nom correcte “Serra Falconera” es deu a la quantitat de falcons que vivien en els clavills dels penyals de la serra.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES
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Anàlisi i proposta d’actuació 
Tal com hem dit a la fitxa de característiques aquesta ruta és la més famosa i transitada pels veïns de la ciutat i també pels aficionats a la muntanya 
que ens visiten arreu del territori. Per tant aquest itinerari mereix la catalogació com a sender oficial de la ciutat i totes les infraestructures que com-
porta. Caldria una senyalització completa de la ruta i una zona d’aparcament en el seu punt inicial. La proposta següent assenyala el col·legi Los 
Naranjos, per la seua bona ubicació i disponibilitat d’espai com a zona d’inici de la ruta. En aquest punt caldria un panell informatiu de les caracte-
rístiques de la ruta. Al llarg del trajecte caldria la senyalítica direccional en diferents punts (fins a 5 senyals) i en el cim un panell interpretatiu del 
paisatge que explique l’hàbitat en el que ens trobem, així com la conca visual observable.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-mollo-de-la-falconera-29677995

Conca visual del mirador

Fotos: A un tir de pedra



8. El mirador del Moràbit-Meravelles

Localització
38°58'07.7"N     0°13'51.7"W
Descripció
Aquest mirador està situat a la plana de Marxuquera, a les faldes de la vessant de ponent de la Serra de la Falconera i dins d’un espai d’una gran importància 
històrica i cultural anomenada el conjunt Moràbit-Meravelles.

Característiques físiques i naturals
El Mirador s’assenta dins del recinte municipal del Moràbit, una parcel·la als peus de la vessant sud de la serra i a uns 100 metres d’altura. La vall de Marxuquera 
és una plana agrícola de terra argilenca producte de la descalcificació de les roques calcàries de les serres que la envolten. En èpoques passades es cultivava de 
raïm de moscatell per a fer pansa, oliveres i garrofers però als anys 60 va ser transformada a regadiu per al cultiu dels cítrics, que a dia d’avui dominen tota la 
vall.
Edificis i construccions singulars properes
 -La casa de l’Administrador
 -La cova de la Bernarda
 -Nucli de l’Ermita de Marxuquera
Usos històrics
El moràbit és un edifici de singular arquitectura que s’utilitzava per emmagatzemar el gel que es produïa a les neveres del Benicadell i que posteriorment abastia 
els pobles. La cova de les Meravelles és un jaciment arqueològic que destaca a tot el País Valencià pel conjunt de pintures rupestres paleolítiques gravades a les 
seus parets
Paisatge 
Des d’aquest mirador tenim una panoràmica de l’edifici en primera plana amb el barranc on està localitzada la cova al darrere. Si fem 180º podrem observar una 
imatge que defineix la plana de Marxuquera, la immensitat de tarongers i un laberint de camins que recorren aquesta vall entre muntanyes, una estampa precio-
sa i singular que ofereix història i paisatge.

Accessos
Transport públic
http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/
Singularitats
Durant molts anys s’ha pensat que aquesta construcció era una mena de ermita islàmica on vivia reclòs un personatge de la cultura àrab que era considerat un 
sant i un savi.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 
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Anàlisi i proposta d’actuació 
El conjunt Moràbit-Meravelles per la seua importància històrica i patrimonial mereix una consideració especial. Aquesta actuació proposa obrir al 
públic (mitjançant cita prèvia) el Moràbit i la cova. Per a fer possible açò cal la restauració del Moràbit i la cessió o l’acord de custòdia per part del 
propietari de la cova. En aquest punt caldria la construcció d’una plataforma en fusta al centre de la parcel·la on estaria situat el panell interpretatiu 
i uns bancs, també de fusta, per a poder fer classes d’educació ambiental als centres escolars. També caldria una font i tauletes disperses per crear 
una mena de zona d’ esbarjo. D’altra banda la entrada al recinte està abancalada a les dos bandes del camí però sense cap arbre. Seria convenient 
la plantació de vegetació típica de la zona en aquesta bancals i al voltant de tota la zona d’esbarjo.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-morabit-meravelles-29678143

Conca visual del mirador



9. El mirador de Santa Anna

Localització
38°58'31.7"N    0°11'14.8"W
Descripció
Aquest mirador està situat al capdamunt de la muntanya que posa nom al districte de St. Anna, també anomenat Nazaret.

Característiques físiques i naturals
En els darrers anys s’han realitzat en aquest barri unes remodelacions que han convertit tota la part alta de la muntanya, molt degradada abans pels repetits 
incendis, en un immens parc periurbà de caràcter mediterrani. El resultat ha sigut excel·lent ja que el paisatge a millorat molt i amb ell l’atractiu de la barriada. 
Cal destacar la importància paisatgística i natural de la pineda que envolta la ermita. Un espai que forma part del catàleg d’arbres singulars de la ciutat. Caracte-
ritzat per vegetació adulta dominat pels centenaris pins pinyoners, així com alguns grans exemplars de carrasca que sobreviuen a la finca de Rausell.
Edificis i construccions singulars properes
 -Ermita de St Anna
 -Observatori forestal
 -Zona d’esbarjo de St Anna
 -Pineda de St Anna i finca de Rausell
 -El Calvari
Usos històrics
La zona de dalt de la barriada ha estat molt explotada, principalment per a fer llenya. No obstant i curiosament s’ha respectat la zona de la dreta del barri, casi 
amb total seguretat per ser propietat de l’església o per no trencar la imatge idíl·lica de l’ermita emboscada.
Paisatge 
El mirador mostra una imatge integral de la ciutat, d’una elevada bellesa, sobretot al vespre, quan cau la llum. Molt a prop del mirador, a escassos metres, es 
situa l’ermita de St. Anna, emboscada entre centenaris pins pinyoners. Aquest mirador, sense cap mena de dubte serà dels més famosos de la ciutat en un futur 
donada la seua proximitat i accessibilitat per al públic de totes les edats, així com la gran recompensa visual que ens ofereix.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor 
http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/ http://saforbici.labici.net/
Singularitats
La remodelació de la zona ha permés que aquest barri, en les últimes dècades, molt conflictiu i tremendament oblidat per l’administració haja recuperat la seua 
dignitat i haja rebut les infraestructures que necessitava

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES
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Anàlisi i proposta d’actuació 
Gràcies a la feina realitzada amb la creació del parc periurbà i a programes municipals com “Sendes Urbanes” aquesta actuació ja té molt de camí 
fet. Inclús el mirador està assenyalat, tan sols caldria la construcció d’uns bancs de pedra i la instal·lació del panell interpretatiu del paisatge que 
s’albira des d’aquest punt elevat. No obstant, aquesta proposta d’actuació està relacionada amb el mirador nº 10 i caldria senyalítica a l’inici de la 
ruta i en els dos miradors per a crear una ruta que els comunicara als dos de forma circular.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-de-santa-anna-29678462

Conca visual del mirador



10. El mirador de Beniopa

Localització
38°58'27.4"N   0°11'30.2"W
Descripció
El mirador de Beniopa està situat sobre la “muntanyeta del Calvari”, s’accedeix per una senda que naix a l’àrea recreativa  i que remunta entre el matollar fins 
la part més alta sense cap dificultat.

Característiques físiques i naturals
Zona forestal de poc més de 100 metres d’alçada que està bastant degradada degut a la recurrència dels incendis. En 2016 s’hi van realitzar feines de silvicultura 
per endreçar les restes de l’últim incendi, així com una petita reforestació.
Edificis i construccions singulars properes
 -El Calvari de Beniopa
 -Àrea recreativa de Beniopa
 -Esglèsia de St Maria Magdalena
 -Edifici de les Aigües Potables
 -Antiga quadra de Beniopa
 -Xemeneia de l’antiga fàbrica de guano (BRL)
 -Observatori forestal
 -Ermita de Santa Anna i arbreda singular
Usos històrics
Degut a la seua proximitat als barris de Beniopa i Santa Anna aquesta zona s’ha utilitzat primordialment per a l’extracció de recursos del forests, tals com la fusta 
i l’herba pals animals.
Paisatge 
Des d’allà tenim una visió excel·lent del districte de Beniopa, enclavat a l’oest de la ciutat, entre el barranc de Beniopa i les estivacions muntanyoses del Massís 
del Mondúver. La perspectiva que ofereix el mirador permet apreciar els trets característiques de l’antic i important poble llaurador de Beniopa, que guarda 
encara els records del seu origen àrab, amb petits carrerons i humils cases.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor     http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/          http://saforbici.labici.net/
Singularitats
La visita a aquest mirador es pot complementar seguint la senda, uns metres més amunt, fins a un antic observatori forestal des d’on s’albira tot el terme de 
Gandia.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES
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Anàlisi i proposta d’actuació 
Per tal d’aconseguir un mirador des d’on es visualitze el poble de Beniopa i alhora comunique amb  el mirador de Santa Anna aquesta actuació pro-
posa habilitar un tram de senda de 200 metres de longitut que actualment està en mal estat i que comence en el calvari de Beniopa. La intenció és 
realitzar un circuit circular al voltant de la muntanya que compartixen els dos districtes i que podria realitzar-se en qualsevol dels dos sentits. Donat 
que la part de St Anna està ja realitzada tan sols caldria assenyalar en el punt d’inici el recorregut i adaptar el tram de senda abans citat. 

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-de-beniopa-29678993

Conca visual del mirador



11. El mirador de St Antoni

Localització
38°57'33.4"N   0°11'42.7"W
Descripció
Aquest mirador està situat a la mateixa ermita de St Antoni, sobre un turó a peus de la Serra Falconera.

Característiques físiques i naturals
El puig sobre el que està situat el mirador pertany a les estribacions del sud-est de la Serra Falconera. La construcció de la AP-7 va trencar el massís  i a hores 
d’ara la part posterior del turó vesa directament sobre la infraestructura en un talús de terra. En la part davantera, seguint la drecera del camí que puja a l’ermita 
i que prové del cementeri del poble, trobem uns bancals de tarongers i algund garrofers de grans dimensions. Tot el camí de pujada s’ha plantat amb espècies 
aromàtiques.
Edificis i construccions singulars properes
 -Nucli urbà de Benirredrà
 -Cova de la Terreta
 -Concent de les Esclaves
Usos històrics
Aquest mirador està dalt d’un turó que abans de fer la autopista connectava amb la serra Falconera, per tant aquest seria el camí principal per als habitants de 
Benirredrà per a pujar a la Serra. Avui en dia l’ermita ha quedat aïllada de la serra i roman tancada tot l’any excepte un dia.
Paisatge 
Desconegut per gran part de la ciutadania de Gandia, el mirador ens mostra, des de la perspectiva en altura, la particularitat de tindre un poble (Benirredrà) dins 
dels límits del terme municipal de Gandia. A més a més podrem gaudir d’una imatge completa de la ciutat.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor     
http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/          
http://saforbici.labici.net/
Singularitats
L’oratori és un bell edifici d’arquitectura popular que data del segle XVI. A principis del segle XX es trobava en estat de semiabandonament fins que en 2004 
l’Ajuntament de Gandia va iniciar les obres de restauració.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES
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Anàlisi i proposta d’actuació 
La actuació proposa un itinerari que done a conèixer l’ermita i el seu entorn i que tinga com a inici el Parc del País Valencià, a Gandia, un lloc ben 
concorregut. En aquest punt caldria un panell d’inici de la ruta amb les característiques generals. Donada la seua proximitat tan sols caldria un parell 
de senyals direccionals fins al cementeri de Benirredrà i un panell interpretatiu del paisatge en la part davantera de l’ermita.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-de-sant-antoni-29679186

Conca visual del mirador



12. El mirador dels Borja

Localització
38°57'58.5"N    0°10'44.4"W
Descripció
El mirador dels Borja està situat sobre una placeta en la part posterior de l’edifici de l’ajuntament. La proximitat i connectivitat d’aquest mirador entre un espai 
natural com el riu i d’altres d’interès històric i arquitectònic com el Palau Ducal o la Seu de Gandia fan que aquest mirador siga tot un èxit entre la ciutadania.

Característiques físiques i naturals
Situat en un entorn urbà del centre històric de Gandia, sobre una plataforma de fusta i un sombrall també de fusta que ha estat construït sobre l’àntic talús del 
marge esquerre del riu Serpis. La placeta ha sigut ajardinada amb oliveres i plantes aromàtiques. A la part del riu podem veure el llit fluvial que ha sigut restaurat 
amb espècies de ribera com els tamàrits.
Edificis i construccions singulars properes
 -Ponts sobre el riu Serpis     -Convent de les Clarisses
 -Palau Ducal dels Borja     -Ajuntament de Gandia
 -Àntic Hospital Sant Marc (ara Museu Arqueològic)  -Casa de la Marquesa
 -Col·legiata de Gandia     -Capella de l’Assumpció
Usos històrics
Aquest espai ha estat restaurat i adequat al públic recentment i a hores d’ara constitueix un lloc tranquil i agradable on seure a observar una panoràmica precio-
sa del riu Serpis al seu pas per la ciutat.
Paisatge 
La imatge ofereix vistes a les dos riberes del riu, engalanades amb  els parcs d’Ausiàs March i els jardins de Joan Pellicer i amb la potent estampa del pont colgant 
del Passeig de les Germanies.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor     
http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/          
http://saforbici.labici.net/
Singularitats
Al mig de dos edificis històrics com l’edifici del Mercat i el col·legi de les Carmelites.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES
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Anàlisi i proposta d’actuació 
La recent recuperació d’aquest espai fa que la única actuació proposada siga la de la creació d’un panell interpretatiu del paisatge davant de la zona 
dels bancs que parle explícitament de les funcions ecològiques i paisatgístiques del riu, així com del paper que ha jugat en el desenvolupament 
socioeconòmic de la nostra ciutat. 

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-outdoor/mirador-dels-borja-29679370

Conca visual del mirador



13. El mirador del Bairén

Localització
38°59'44.5"N   0°11'08.8"W
Descripció
El castell de Bairén és una antiga fortalesa musulmana del segle XI, està situat sobre el tossal de Sant Joan, a poc més de 100 metres d’alçada i domina tota 
l’horta de Gandia (antiga vall de Bairén).

Característiques físiques i naturals
El mirador està construït sobre l’esplanada d’un tossal de 120 metres d’altura que cau sobre la plana al·luvial de l’horta de la Safor en el conegut com a Pla de 
Les Fonts, un indret amb abundància de brolladors d’aigua dolça. L’aigua que aquí surt a la superfície prové de tot el massís del Mondúver però principalment 
del Pla Gran que és una mena de depressió per on filtra l’aigua de pluja. El camí d’ascensió al castell està farcit amb matollar mediterrani i com a peculiaritat cal 
esmentar l’existència del garrofer de moro, un matoll poc freqüent i que sembla que aquí va ser plantat.
Edificis i construccions singulars properes
 -Alqueria del Duc
 -Centre d’interpretació de la natura (Ullals de la Perla i de l’Estany)
 -Pla de les Fonts
Usos històrics
En època musulmana va ser una fortalesa que dominava tots els castells de la Safor, després de la batalla amb les tropes de Jaume I s’hi va fundar la ermita de 
Sant Joan que dona nom al tossal. En èpoques més modernes s’ha abandonat i a hores d’ara està pendent de la seua excavació i restauració.
Paisatge 
La seua panoràmica abraça la totalitat de de les Marjals de la Safor i mostra un paisatge dominat per camps de cultiu, zones palustres i tota la línia de costa des 
de Cullera fins a Dénia.

Accessos

Singularitats
En aquesta zona, concretament baix del castell el rei Jaume I va acampar per signar la rendició del castell en l’any 1240.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES
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Anàlisi i proposta d’actuació 
Aquest mirador ja ha sigut realitzat per l’ajuntament , s’ha fet una plataforma de fusta amb uns panells panoràmics que ajuden a interpretar el terri-
tori i el castell. La proposta pretén canviar la tipologia dels materials que han sigut utilitzats per a la imatge ja que a poc més d’un any de la seua 
construcció el cartell està pràcticament illegible. D’altra banda pretenem que tots els miradors guarden una relació en el disseny. 

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-bairen-22083564

Conca visual del mirador



14. El mirador dels Ullals

Localització
38°59'27.7"N   0°10'47.0"W
Descripció
El mirador dels Ullals es localitza al paratge natural conegut com l’Alqueria del Duc, a la vora de l’estany gran.

Característiques físiques i naturals
El paratge de l’Alqueria del Duc és un espai purament marjalenc. Tota la zona està farcida de brolladors d’aigua dolça que prové de les muntanyes de l’interior. 
L’aigua de pluja s’infiltra per la roca calcària, gràcies a les qualitats permeable d’aquesta, fins arribar a un estrat inferior de roca conformat per margues i argiles 
(impermeables) que fan que l’aigua arribe fins la superfície pels brolladors o ullals. El resultat és una zona plana, paral·lela a la costa, amb petites làmines d’aigua 
i amb  terres riques en matèria orgànica on domina una vegetació hidròfita adaptada a les freqüents inundacions, tal com el senill, la boga i els joncs i que alber-
guen una gran quantitat de diversitat biològica.
Edificis i construccions singulars properes
 -Alqueria del Duc (BIC)
 -Centre d’interpretació de la Natura
Usos històrics
No fa molts anys aquest meravellós espai era un abocador de fem que tapava l’estany. Durant la seua restauració a principis dels anys 2000 va ser drenat i refo-
restada tota la seua superfície adjacent.
Paisatge 
La imatge que brinda el mirador és idíl·lica, brolladors d’aigua dolça que formen un gran estany amb frondosa vegetació palustre i multitud d’espècies d’aus 
aquàtiques que troben en els ullals les zones perfectes per alimentar-se i reproduir-se. L’ambient tranquil i seré fan d’aquest paratge un dels tresors de la ciutat.

Accessos
http://saforbici.labici.net/
Singularitats
La  denominació “Alqueria del Duc” es deu a la proximitat a l’alqueria que els ducs de Gandia van construir al segle XVI com a residència estival. Aquest mirador 
mostra l’hàbitat purament marjalenc i està enclavat en un espai d’alt valor ecològic i paisatgístic d’una rellevada importància per a la societat gandiana.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES
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Anàlisi i proposta d’actuació 
Molt prop del mirador està el centre d’interpretació de les marjals, per tant no és l’objectiu d’aquesta actuació crear un mirador amb informació 
relativa a les característiques naturals o paisatgístiques. L’actuació proposa la construcció d’un observatori d’aus en altura, de forma que sota l’ob-
servatori és puga conservar la actual zona de bancs i mirador de l’ullal. Un observatori permetria visualitzar les aus silvestres presents als ullals sense 
cap molèstia per a elles. D’altra banda incrementaria el valor del paratge ja que no disposem de ninguna d’aquestes infraestructures en tota la 
marjal. La creixent afició a la ornitologia és un del motors del turisme de natura i de ben segur faria créixer la popularitat de la zona i augmentaria 
les visites al centre d’interpretació. 

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-dels-ullals-alqueria-del-duc-22083547

Conca visual del mirador

Fotos: A un tir de pedra



15. El mirador de l´Auir

Localització
39°01'14.5"N   0°10'28.8"W
Descripció
El mirador de l’Auir està situat a vora mar, al final del passeig marítim i ofereix una vista gairebé desconeguda a tot el territori ja que suposa un dels últims 
grans trams de costa sense urbanitzar de tot el País Valencià.

Característiques físiques i naturals
La platja de l’Auir és una zona de costa baixa formada per arenes fines procedents de les aportacions dels rius i la posterior sedimentació per l’acció de les 
corrents marines. La platja conserva un dels pocs cordons dunars inalterats de tot el País Valencià, que junt a la devesa situada al darrere dels cordons fan de 
separació natural entre els ambients salobres del mar i l’aigua dolça de les marjals. En aquest ambient és desenvolupa una vegetació halòfila molt fràgil adapta-
da a unes condicions adverses de meteorologia, substrat i clima. Malgrat això podem trobar algunes bones poblacions de plantes tan reconegudes com el borró 
o la tan admirada assutzena de mar i algunes espècies d’ocells tan protegits com el petit corriol camanegre.
Edificis i construccions singulars properes
 -Trilladora de l’Auir
 -Torre de Guaite de Xeraco
 -Desembocadura del riu Vaca
 -Marjals de la Safor
Usos històrics
En la superfície estrictament de la platja no s’ha realitzat cap canvi remarcable en els darrers segles. No és així per a la zona contigua, la devesa, on antigament 
existia un bosc de pi pinyoner on hi havia ramats d’ovelles i cabres i que en el segle XX és va transformar a cultius de regadiu, així com bancals d’arròs, amb la 
famosa trilladora, una màquina que separava el gra de la palla de l’arròs.
Paisatge 
L’Auir és una zona de costa molt poc alterada que conserva els principals trets d’una platja natural, amb un parell de cordons dunars i una successió d’ecosiste-
mes al darrere que conformen un corredor ecològic de primer nivell en termes ambientals. Un paisatge fràgil i meravellós que cal conservar i protegir i que 
mostra d’una ullada el nostre territori de mar i muntanya.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor   http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/ http://saforbici.labici.net/
Singularitats
La platja ha resistit envestides de tot tipus al llarg dels anys amb l’objectiu d’urbanitzar-la. Avui resta totalment protegida amb un riu de figures normatives que 
fan impossible la seua alteració.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ

51



52

Anàlisi i proposta d’actuació 
L’actuació proposada és realitzaria a la passarel·la de fusta del final del passeig marítim i consistiria en una torre de 4 o 5 metres d’altura (com la 
existent en la desembocadura del riu de Xeraco. Amb aquesta actuació seria possible la visualització de la platja gràcies al guany de desnivell, d’al-
tra manera no és possible. 
A la base de la torreta s’instal·larien els panells que ja existeixen al final de la passarel·la, referents a les característiques de l’Auir (sols cal traslla-
dar-los). D’altra banda en la part superior de la torre caldria afegir uns panells que expliquen la singularitat i la importància de la consecució d’eco-
sistemes que és visualitzen (mar, platja, dunes, devesa, marjal, cultiu i forest). Algo totalment inèdit a gairebé tot l’arc mediterrani espanyol i que ha 
fet que aquesta platja siga reconeguda a tot el país.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-de-lauir-29679595

Conca visual del mirador

Fotos: A un tir de pedra



16. El mirador de la Mediterrània

Localització
38°59'42.9"N   0°08'40.3"W
Descripció
El mirador està situat pràcticament al mig del mar, sobre l’espigó que protegeix el port de Gandia i que alberga el far.

Característiques físiques i naturals
El port està construït sobre el barri marítim del Grau i aprofita la desembocadura del barranc de Beniopa (Sant Nicolau en aquesta zona) per a la creació del 
moll. L’entrada al port està constituïda per dos espigons (un d’ells de més d’un quilòmetre) de gran blocs de roca i que delimita la platja nord d’un costat i la 
desembocadura del riu Serpis al sud.
Edificis i construccions singulars properes
 -Far del port
 -Port de Gandia
 -Nucli del Grau de Gandia
 -Desembocadura del Serpis
 -Llotja de peix
 -Església del Grau
Usos històrics
El port es va construir a finals del segle 19 i inicialment va ser creat per a transportar el carbó des d’Anglaterra i l’exportació de productes agrícoles. L’escull va 
ser construït  amb les roques que es van extraure de la pedrera situada als peus del castell de Bairén.
Paisatge 
El paisatge que allí és contempla és el del blau immens a llevant i el de tota la ciutat a ponent, amb el districte del Grau de Gandia en primera plana. El passeig 
per arribar a aquest mirador permet conèixer de primera mà l’essència dels pobles mariners, amb les barques de pesca al moll i les grans grues de la part indus-
trial del port, així com el club nàutic i les platges a banda i banda del port.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor   http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/ http://saforbici.labici.net/
Singularitats
Avui en dia la major activitat econòmica del port és la exportació de paper per a la impressió de premsa.
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Anàlisi i proposta d’actuació 
Recentment s’ha fet un passeig de vianants per sobre de l’espigó que arriba fins al far. L’actuació proposada contempla la instal·lació de petits 
cartells cada 250 metres (a mode d’estacions) per explicar les diferents activitats socioeconòmiques dels habitants del districte marítim del grau.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-de-la-mediterrania-29679762

Conca visual del mirador



17. El mirador del Serpis

Localització
38°59'27.2"N    0°09'16.6"W
Descripció
Aquest mirador està situat al sud del port, just en la desembocadura del riu Serpis i en la zona coneguda com la platja de Venècia.

Característiques físiques i naturals
Localitzat sobre l’estuari del riu Serpis, una zona que en temps passats s’inundava amb la crescuda del riu i nodria amb els rics sediments totes les zones baixes. 
Avui en dia el riu està canalitzat en tot el tram baix i ja no aporta el cabal necessari ni tan sols per a arribar a la mar. Tota la zona s’ha transformat a regadiu i s’ha 
construït un conjunt de casetes de temporada. Destacable també una petita zona dunar que encara es conserva al sud del port, en la platja dels pedregals, ano-
menada així per la quantitat de pedra arrodonida que aportava el riu.
Edificis i construccions singulars properes
 -Far del port
 -Port de Gandia
 -Nucli del Grau de Gandia
Usos històrics
El nom Rafalcaid és d’origen àrab i significa el corral del caid, que era un personatge important del castell que dominava les terres, en aquest cas el de Bairén. 
Per tant en aquesta zona, deuria existir un gran ramat que pastava en el que aleshores era el delta del Serpis, situat uns cent metres més al sud que l’actual 
desembocadura.
Paisatge 
La visió d’aquest mirador mostra el ric paisatge ambiental del delta del nostre riu i el petit districte dels Marenys de Rafalcaid, un llogaret petit lligat a l’agricultu-
ra, que conrea des d’antic les fèrtils terres que el riu dipositava a la banda dreta del llit, producte de les inundacions en forts episodis de pluges torrencials.

Accessos
Transport públic i servei de bicisafor   http://www.lamarinagandiense.com/lineas-regulares/ http://saforbici.labici.net/
Singularitats
Recentment s’ha construït una carretera que entra dins del port de Gandia per sobre d’un pont que travessa el riu i que prové de la N-332 i que permetrà l’accés 
a peu al districte dels Marenys des del Grau.

ALTRES DADES SIGNIFICATIVES

IDENTIFICACIÓ 

CARACTERITZACIÓ

55



56

Anàlisi i proposta d’actuació 
La proposta d’actuació pretén restaurar el mirador que existeix al tram final del passeig de vianants que transcorre pel marge esquerre del riu. Amb 
la nova urbanització de les Foies i el pont que creua el Serpis en la desembocadura, aquesta zona tindrà molta més popularitat que la que gaudeix 
ara mateix. Per tant un bon mirador amb informació al voltant de les funcions ecològiques dels estuaris dels rius i sobre els usos tradicionals del 
districte del Mareny semblen una molt bona idea per a revitalitzar la zona i millorar-la paisatgísticament. Per a la millora caldrà revisar els acords 
amb la Confederació del Xúquer i establir mecanismes que controlen el creixement desmesurat de les canyes, que a hores d’ara impedeixen la vista 
al llarg de tot el passeig.

Track i enllaços d’interès
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-serpis-29679913

Conca visual del mirador
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La construcció de la Xarxa de Miradors és un complement perfecte per als programes paisatgístics i de caràcter 
ambiental que estan realitzant-se a la ciutat. Els projectes  “Sendes Urbanes” i sobretot “l’Anella Verda” busquen 
la integració de l’entorn urbà i el medi natural adjacent mitjançant rutes i senders locals. 

Figura 16: Els miradors i l'Anella Verda
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Els miradors, tots ells situats estratègicament en punts d’especial conca visual i dins dels recorreguts de l’anella ator-
guen dades sobre les singularitats del nostre patrimoni natural i cultural i suposaran un element dinamitzador 
d’aquestes infraestructures. D’altra banda la Xarxa de Miradors no parteix de zero, dels 17 miradors que proposem en 
aquest document tan sols 6 d’ells no tenen cap infraestructura realitzada, cal recordar que els majors inconvenients a 
l’hora de instal·lar un mirador està relacionada amb l’accesibilitat a les zones de construcció o amb els elements 
paisatgístics de l’entorn. No és aquest el cas per a la majoria dels miradors, 12 propostes ja disposen d’una accessi-
bilitat bona o molt bona i amb una localització de l’espai físic pràcticament acondicionada a la que sols li manca una 
bona senyalització i el propi mirador.

Miradors sense cap infraestructura.

 1. El Mirador del Cargol
 2. El Mirador del Borrell
 3. El Mirador del Pla Gran
 4. El Mirador del Moràbit- Meravelles
 5. El Mirador del Molló
 6. El Mirador de Beniopa

Després de l’anàlisi de totes les zones, proposem una preferència d’actuació en 4 zones urbanes que ja gaudeixen 
del reconeixement de la ciutadania i on la inversió és mínima. D’altra banda considerem que fer les primeres 
actuacions de la Xarxa en aquestes zones tindrà un impacte major que en zones forestals i donarà a conèixer el pro-
jecte.

 1. Mirador dels Borja
 2. Mirador del Bairén 
 3. Mirador de St Anna 
 4. Mirador de St Antoni

Els miradors que necessiten d’una major inversió, degut a les seues característiques o necessitats, són els situats al 
Borrell, l’Auir, els Ullals i el Moràbit. Tots ells precisen de plataformes o estructures més grans o de la restauració 
de la zona on estan localitzats. Proposem que aquests miradors siguen incorporats a les diferents àrees de l’ajunta-
ment. Aquest projecte es transversal i pot financiar-se des de diferents àmbits. Així el mirador del Borrel pot incorpo-
rar-se a les accions de regeneració de l’incendi de 2018, el de l’Auir pot incorporar-se a l’àrea de turisme, el del Moràbit 
a patrimoni (dins del projecte de restauració del Moràbit) o el dels Ullals al pressupost de Medi Natural.
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