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Data de declaració del parc natural:
13 d'abril de 2007

Data d'aprovació del PORN:
13 d'abril de 2007

Municipis inclosos en el PORN del Túria:
Pedralba, Xest, Llíria, Vilamarxant, Benagua-
sil, Riba-roja de Túria, l'Eliana, Sant Antoni de
Benaixeve, Paterna, Manises, Quart de
Poblet, Mislata i València.

El Parc Natural del Túria, amb una extensió
de 4.692 hectàrees i una longitud de 35 quilò-
metres, conserva trams de vegetació que
constitueixen un bon exemple de l'escàs i
valuós bosc ripícola mediterrani. El riu i les
seues riberes actuen com a eix vertebrador i
corredor biològic entre les distintes forma-
cions boscoses de pineda, matoll i cultius tra-
dicionals.

Aquest espai natural protegit és un dels últims
pulmons forestals que sobreviu en una zona
tan poblada i industrialitzada com és l'àrea
metropolitana de València, l'Horta i Camp de
Túria, tenint una influència directa sobre més
de 1,5 milions de persones.

Història:

El Túria és un riu situat en l'est de la penínsu-
la Ibèrica. Naix a la mola de Sant Joan, a l'en-
torn dels Montes Universales, la serra
d'Albarrasí (Terol). Es denomina també Gua-
dalaviar en el seu primer tram fins a la con-
fluència amb el riu Alfambra a la ciutat de
Terol. Desemboca a la ciutat de València
després de 280 km. de recorregut.
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Lloma de Betxí (Paterna). Edat del bronze.

La romanització de les terres valencianes queda
patent a la zona amb la proliferació de vil·les
romanes rústiques com les que es troben al barranc
de Cano i al de la Font, al barranquet de Sau, Císcar,
la Lloma, Mas de Vélez i a diversos punts de la
Vallesa de Mandor; com també a les restes d'aqüe-
ductes de la séquia del Diable, la canyada de la
Penya, el Pla de Vélez i als barrancs de Cano,
Fondo, dels Naps i d'Endolça. 

A la baixa romanitat correspon el castre hispanovisi-
got de València la Vella (Riba-roja de Túria), situat
sobre una terrassa al marge dret del riu Túria. Es
tracta d'un assentament de marcada funcionalitat
militar estructurat per a la defensa i control del terri-
tori. Mostra d'això és la potent muralla de planta tra-
pezoïdal, reforçada per torres quadrades massisses,
que envolta el jaciment, el qual inclou un gran edifici
de planta rectangular.

Com a part important del recent patrimoni històric
de la zona cal assenyalar el conjunt de trinxeres,
fortins i proteccions antiaèries de la línia defensiva
coneguda com la Immediata, herència de la Guerra
Civil espanyola de 1936-1939, i que unia Sagunt
amb el polvorí de Riba-roja del Túria.

En un altre ordre de coses, és de ressaltar els ele-
ments relacionats amb l'aprofitament tradicional
dels recursos hidràulics com a assuts, aqüeductes i
altres arquitectures de l'aigua.

A més de l'existència de restes arqueològiques, cal
destacar el jaciment paleontològic de la Canyada
(Paterna), del miocé marí, amb més de seixanta
espècies determinades de fòssils (foraminífers,
mol·luscos i crustacis) que ens indiquen la passada
presència de mar a la zona. 

L'abundància d'aigua i l'aptitud dels sòls per a l'agri-
cultura han afavorit l'assentament de grups humans
a les seues riberes des d'antic. Amb anterioritat a
l'edat del bronze, les notícies es limiten als jaci-
ments arqueològics del Prat de Llíria, la Cova de
les Rates Penades de Vilamarxant, la Cova del Salt
del Llop de Pedralba i el Puntal sobre la Rambla
Castellarda de Llíria.

El poblament de l'edat del bronze és el millor
conegut a la zona, i hi destaca la ubicació dels assen-
taments en xicotetes elevacions al costat del riu,
pròxims als cursos d'aigua, a les terres de cultiu i als
pastos per al bestiar. En general es tracta de xicote-
tes aldees llauradores entre les quals destaca la
Lloma de Betxí, al marge esquerre del riu (1500-
1200 a C) i Despeñaperros (1600-200 a.C), ambdós
a Paterna. 
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elevat valor ecològic i biogeogràfic. Entre les
espècies característiques de la màquia trobem el
margalló, el llentiscle, el coscoll, l'aladern, l'arçot
i l'arítjol. 

Cal destacar-hi la pervivència de determinats
endemismes valencians que evidencien la impor-
tància de la flora d'aquest territori. És el cas de l'al-
baida sedosa (Anthyllis lagascana Benedí), el rabet
de gat de fulla llarga (Sideritis juryi), el timó mascle
de la plana de Llíria (Teucrium edetanum), o l'alba-
da sedosa de fulla prima (Anthyllis terniflora). Cal
destacar igualment la presència de espècies del
gènere Ophrys y Limodorum, ambdues pertanyents
a la família de les orquídies.  

Cultius. Tant els cultius de regadiu (cítrics i hortí-
coles), com els de secà (ametlers, garroferes i oli-
veres) ocupen gran part del territori, i dibuixen un
mosaic de colors que enriqueix el fons forestal.

Pinars i vegetació arbustiva del parc

Vegetació

A causa de la riquesa d'ecosistemes presents al
Parc Natural, trobem una àmplia biodiversitat
vegetal, i les distintes espècies s'agrupen en funció
de l'ambient en què es troben:

Vegetació de ribera. És la vegetació que trobem
associada a les riberes i al llit del riu Túria. En con-
tacte amb l'aigua trobem tota una comunitat de
plantes amfíbies (helòfites) constituïda per canyis-
sos, bogues, joncs i canyes, mentre que diverses
espècies d'algues del grup Potamogeton afloren a
la superfície des del llit del riu. En alguns punts
molt localitzats podem trobar una successió de
vegetació de ribera ben estructurada, formada
per oms, xops, àlbers, i els salzes a peu de riu.

Pinars i matolls. L'escassa precipitació mitjana
implica que el pi blanc i la màquia tinguen un

Vegetació de ribera al Túria (Vilamarxant)
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Aus. És el grup de vertebrats més nombrós del
parc; l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus)
és de gran bellesa i es caracteritza pel seu vol majes-
tuós, i apareix com a vulnerable en el Catàleg valen-
cià d'espècies de fauna amenaçades. Habitant
penyals i zones escarpades trobem el duc (Bubo
bubo), el cant del qual podrem reconéixer en les nits
d'hivern. Associats al riu trobem el cridaner blauet
(Alcedo atthis), i el singular agró roig (Ardea purpu-
rea) citat com a vulnerable en el Catàleg. 

Mamífers. Fins a 26 espècies de mamífers habiten el
parc de forma habitual; el gat salvatge (Felis sylvestris)
ocupa les bosquines fluvials i zones de bosc, junta-
ment amb la rabosa (Vulpes vulpes) són dos dels
majors depredadors del parc, i el conill (Oryctolagus
cuniculus) i altres espècies de rosegadors com la rata
cellarda (Eliomys quercinus) o la rata comuna (Rattus
norvegicus) son la seua principal font d'aliment.

Fardatxo (Laperta lepida)

Fauna:

La fauna del Parc Natural del Túria presenta un
elevat interés a causa de la diversitat que presen-
ta; s'hi han identificat més de 150 espècies de ver-
tebrats, algunes de les quals estan incloses en el
Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades:

Peixos. Entre la comunitat piscícola del riu Túria,
amb més de 10 espècies, destaquen per la seua
singularitat quant a distribució la madrilla (Chon-
drostoma turiensis) o el llopet comú (Cobitis palúdi-
ca), i pels seus hàbits nocturns i el seu cicle vital, ja
qeu naix al mar i migra al riu per a desenvolupar-
se, l'anguila (Anguilla anguila). Aquestes tres espè-
cies estan citades com a protegides en el ja
esmentat Catàleg Valencià.

Amfibis. 6 espècies d'amfibis habiten al parc. Les
trobem en el riu i els ambients humits pròxims,
com són barrancs i tolles estacionals. A més del
gripau comú (Bufo bufo) o la granota comuna (Rana
perezi), cal destacar-hi la presència del gripauet
(Pelodytes punctatus) i del gripau d'esperons (Pelo-
bates cultripes), tots espècies protegides en el
Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades.

Rèptils. 16 espècies de rèptils podem trobar al
parc, i hi destaca la presència del fardatxo (Lacerta
lepida) i la tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys
leprosa), ambdós citats com a espècie protegida en
el Catàleg. Hi trobem també diferents espècies de
serps com la serp verda (Malpolon monspessulanum)
o la serp blanca (Elaphe scalaris).
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Pedralba Salto del Lobo

Cerro Partido

Palmeral

Peña AtrónPedrera
Alto del León

Chucheve

Río Turia

C
V-

37
6

CV-370

Inici de la ruta (0 km): des del camí d'inici, i
després de recórrer-lo 350 metres, arribem al
barranc de la Pedrera. En aquest barranc es troba
la cova de la Pedrera, lloc en el qual antany es va
prodeuir un aprofitament de pedra para la cons-
trucció. Seguint per la senda que discorre pel
barranc, arribem a la ribera del riu Túria.

Ribera del riu Túria (0,8 km): recorrent
aquesta senda, tenim unes boniques vistes del riu,
i podem gaudir del cant de les nombroses aus que
hi habiten. És de ressaltar la exuberància de la
vegetació de matolls que trobem durant el reco-
rregut, amb bonics exemplars de aladern, llentis-
cle, garric i margalló.

Vistes a la penya El Atrón (2,5 km): després
de recórrer aproximadament 2 km de ruta,
deixem la senda que discorre paral·lela al riu per
a passar a un camí forestal que ens porta a cotes
més altes, des d'on es pot observar la panoràmica
que ofereix la penya El Atrón, calcària tallada en la
qual es pot observar el tràfec de l'abundant avi-
fauna.

Ribera del riu Túria (3,1 km): la ruta torna a la
ribera del riu per a, després de recórrer-la durant
1,3 km, arribar a una senda que s'endinsa en el
interior de la forest del Palmerar, i que ens
permet descobrir una forest mediterrània ben
estructurada.

Camí del Palmerar (6,8 km): Després de recó-
rrer 6,8 km arribem al camí del Palmerar, a través
del qual podem observar l'estructura d'abancala-
ments dels cultius tradicionals mediterranis.
Aquest camí porta al final de la ruta, al carrer Liria
de Pedralba, pel qual, després de recórrer 100
metres i prendre el carrer de l'esquerra, carrer
Virgen de Luján, podem completar el recorregut
circular de la ruta.

Ruta del Palmerar
Per a actualitzacions consulteu http://parquesnaturales.gva.es/

Distància total: 8,5 km (3 h 30 minuts aprox. per
als senderistes) amb dificultat mitjana.

Descripció: la ruta en el tram inicial discorre per
camins agrícoles fins a endinsar-se en la massa
forestal del Palmerar, la qual ens permet gaudir de
les boniques vistes que ofereix una forest medite-
rrània amb abundant pi blanc. Es de ressaltar el
conjunt existent d'abancalaments, de maçoneria
en sec, per al cultiu tradicional de secà (garrofera,
olivera i ametler).

Accés a la ruta: des de la població de Pedralba, i
accedint pel carrer Virgen de Luján, arribem al
camí del Remolino, el qual recorrem durant 300
metres per a prendre un camí a l'esquerra, punt
en el qual s'inicia la ruta.
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Vilamarxant

Arboreto

Horquera

Les Creuetes

Rodana del PicBassa Barreta

Rodana Parda

Rodaneta Blanca

Río Turia

Ferradura

C
V-

50

CV-370
Inici de la senda (0 km): la sendera comença al
mateix municipi de Vilamarxant, concretament des
de el Cementiri municipal, en el qual hi ha pàrking i
on hi ha instal·lat el panell interpretatiu de la ruta.

La ruta comença per un camí asfaltat amb un suau
ascens per la cara nord de la Rodana Gran. Traves-
sem el barranc dels Oms, i transitem per una zona
urbana prèvia a la senda que s'introdueix a la pineda
de Les Rodanes.

Arribem a un encreuament de camins; continuem
pel camí senyalitzat més a la dreta, que ens duu al
cim de la Rodana Gran, deixant el camí senyalitzat a
l'esquerra, pel qual hem de retornar.

Rodana Gran (2,3 km): tram d'ascens amb difi-
cultat mitjana i amb una de les millors vistes pano-
ràmiques del parc. A 345 msnm podrem albirar, en

Pinar de les Rodanes (Vilamarxant)

PR-CV 175 Les Rodanes.
El bosc metropolità del Túria a Vilamarxant

Distancia total: 13 km (6 h 45 minuts aprox. per
a senderistes) amb dificultat mitjana.

Descripció: és un recorregut que discorre entre
pinars i màquies litorals, en el qual el material geo-
lògic predominant és el gres roig, que ofereix uns
tints vermellosos que contrasten amb l'extensa
massa forestal de pi blanc. Com a punts d'interés
destacables trobem el corral de la Bassa Barreta,
testimoni de l'antiga economia ramadera de la zona
i la bassa Barreta, tolla excavada fa diversos segles
sobre materials molt impermeables amb la finalitat
d'abastir el bestiar que es tancava al corral. Un altre
punt d'interès històric és la variant de les Trinxeres
de la Ferradura i el Clau, herència de la Guerra
Civil Espanyola (1936-1939).
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Bassa Barreta (Vilamarxant)

Variant sender PR-V175 de les Trinxeres de la
Ferradura i el Clau: després de l'ascens a la Rodana
del Pic, podem optar per dirigir-nos cap a la Rodana
Gran, inici del sender, prenent l'adreça del primer pal
direccional que ens trobem en l'ascens a la Rodana
del Pic, o fer abans aquesta variant d'uns 4,3 km que
envolta la Rodana del Pic per la cara nord, on podem
observar un recurs patrimonial de gran importància i
digne de conèixer com és la Trinxera de la Ferradu-
ra i el Clau, restes de la Guerra Civil Espanyola
(1936-1939). Aquesta variant discorre en gran part
paral·lela a aquest tram de Trinxeres i, gràcies als
panells interpretatius, que trobem en el recorregut
podrem entendre millor la seua funcionalitat. Una
vegada realitzada la variant dels Trinxeres, tornem
recorrent una part del barranc de la Montxolina, fins
a l'encreuament de camins en el qual anteriorment
ens desviàvem en sentit de la bassa Barreta per
seguir ara la indicació d'inici de la sendera, vorejant la
Rodana Gran en sentit est-nord.

dies clars, des del Parc Natural de la Serra Calderona
fins Cullera i des de les serres de Xiva i Bunyol fins al
Parc Natural de l'Albufera. Una vegada coronada la
Rodana Gran, podem optar per prendre el ramal que
ens porta a l'àrea recreativa de la Pedrera del Rei o
continuar pel PR-CV175 cap a la bassa Barreta. Si
optem per aquesta segona opció, descendirem per la
cara est de la Rodana Gran, primer per una pista
forestal, per a continuar per una senda, seguint les
indicacions de la bassa Barreta.

Continuem per la senda fins a una nova bifurcació, on
trobem un panell interpretatiu i un pal direccional.
Seguim la indicació de la bassa Barreta, deixant la
senda per a continuar per una pista forestal.

Bassa Barreta (4,4 km): el corral i la bassa Barreta
són testimonis d'un dels usos tradicionals que han
tingut les Rodanes, el pasturatge extensiu d'animals de
llana. Seguint per la pista, ens trobem a l'esquerra un
trajecte adaptat a persones amb mobilitat reduïda d'1
km. de longitud, i a la dreta amb l'arborètum, en el
qual es representa una part de la gran varietat d'eco-
sistemes mediterranis. Continuem fins al següent des-
viament, on seguim la indicació els Cavallons-la
Rodana del Pic.

Els Cavallons (5,6 km): coronem els Cavallons,
deixant a la nostra esquerra les Rodanes i a la nostra
dreta tot un mosaic de camps de cultius. El descens,
lleuger al principi i un poc més abrupte al final, ens
porta a la intersecció amb una pista forestal on
podem veure un aljub. Seguim les indicacions del pal
direccional a la Rodana del Pic.

Rodana del Pic (7,86 km): durant aquest ascens
ens trobem un primer pal direccional que ens indica
la direcció que cal seguir cap a la Rodana del Pic i un
segon pal direccional que ens proposa la variant de les
Trinxeres de la Ferradura i el Clau, variant que pro-
posem després de coronar la Rodana del Pic
(321msnm) i contemplar les magnífiques vistes. 
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Pedralba

T.M.
Vilamarxant

Palmeral

Peña Atrón

Chucheve

La Paridera

Pea

Pedrera Salto del Lobo

Alto del
León Río Turia

Río Turia

CV-370

Cerro Partido
C

V-
37

6

caseta dels Casadors. En ambdós accessos podem
estacionar el vehicle.

Inici de la ruta (0 km): si s'inicia la ruta a Pedral-
ba, recorrerem un tram de camins rurals d'1 km
fins a arribar a la casa del vigilant de la presa, habi-
tatge de l'encarregat de regular els cabals i del man-
teniment de la presa de Pedralba, abandonada ja fa
més de 30 anys. Durant aquest primer tram la ruta
discorre pel marge dret del riu Túria.

3,7 km: després de recórrer 3,7 km, arribem a un
dic contra l'erosió hídrica enclavat en un bonic
barranc on trobem una exuberant vegetació en la
qual destaca la presència d'arboços, dels fruits dels
quals podrem gaudir a la tardor. Des de la caseta
dels Casadors (a Vilamarxant), i després de recó-
rrer 1,1 km, també accedirem al dic contra l'erosió
hídrica per a continuar la ruta. 

El riu Túria al seu pas per la Fenosa (Benaguasil)

Ruta de la Pea
Per a actualitzacions, consulteu http://parquesnaturales.gva.es

Distancia total: 11,7 km (4 h 30 minuts, aproxima-
dament) de dificultat mitjana.

Descripció de la ruta: discorre per les forests de la
Pea (a Pedralba) i Jutgeve (a Vilamarxant), travessant
distints ambients com són la ribera del riu Túria,
cultius de secà i el bosc mediterrani, compost per
peus de pi blanc i màquia. Durant el trajecte podem
constatar l'efecte de l'incendi forestal ocorregut al
juliol de 2006, i el procés de regeneració en què es
troba.

Accessos a la ruta: es de Pedralba, a través de l'es-
planada de la bàscula municipal que hi ha al costat del
pont que creua el riu Túria a la CV-370, i des de Vila-
marxant a través del camí de Jutgeve, a la altura de la
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Lliria

Pedralba

Domeño

Casinos

Benissanó

Benaguasil

La Pobla de Vallbona

Parc Natural de la
Serra Calderona

MoncadaL’Eliana

S. Antonio de

Benageber

Ribarroja
del Túria

Cheste

Chiva

Urb. El bosque

Loriguilla

Quart de Poblet

Manises

Aldaia

Xirivella

Torrent

Valencia

Alaquas

Vilamarxant

Godella

Rocafort

Bétera

Paterna

La
Cañada

Barranco de Chiva / Rambla del Pollo / Barranco
de Torrent
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Río Túria

Benaguasil
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Manises
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Vilamarxant
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Ruta de les Riberes del Túria
Per a actualitzacions consulteu: http://parquesnaturales.gva.es/

Descripció: la Ruta de les Riberes del Túria, entre
Vilamarxant i Quart de Poblet, té una longitud de
24 quilòmetres. Es tracta d'un itinerari que discorre
en tot moment per la ribera del riu Túria.
A més, hi ha tota una xarxa de miradors, observa-
toris d'avifauna, i llocs de pesca que en potencien
l'ús públic.

La ruta recorre els municipis de Quart de Poblet,
Manises, Paterna, Riba-roja del Túria, l'Eliana, i
Vilamarxant.

4 i 4.7 km: punts en els quals trobarem la bifur-
cació que ens conduirà als miradors des d'on
podem contemplar les gorges del Túria.

5,3 km: en aquest punt de la ruta arribem al camí
de la Pea, el qual prenem en direcció oest per a
arribar a la senda que discorre paral·lela al riu.
Seguint per aquesta senda, i després d'ascendir
per un suau barranc, prenem el camí de tornada.

7,7 km: per a arribar al punt de partida hem de
recórrer aproximadament 4 km de la senda ante-
riorment realitzada, si hem iniciat la ruta a Pedral-
ba, o desviar-nos, a la altura del dic contra l'erosió
hídrica, pel camí que ens conduirà a la caseta dels
Caçadors, a Vilamarxant.

centre d'informació

aparcament

mirador

observatori d'avifauna

riu turia / ruta de les riberes

accessos
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Rodana Gran i lloma Llentiscle des
de la Rodana del Pic (Vilamarxant)

Allotjament:

Per a qualsevol informació sobre l'oferta hotelera
als municipis adscrits, consulteu les distintes pos-
sibilitats en l'enllaç a la pàgina web del parc.

Àrees recreatives: 

Àrea recreativa de La Playeta, situada a
Pedralba. Instal·lació ubicada terrenys forestals,
molt pròxims al riu Túria. 

Accés recomanat: camí del Candilico des del
carrer de la Séquia de Pedralba fins a arribar al riu.

Àrea recreativa La Pedrera del Rei, situada a
Vilamarxant. 

Accés recomanat: des de Vilamarxant cap a Xest
per la CV- 50. A l'eixida de Villamarxant ens tro-
barem amb una rotonda d'accés al polígon indus-
trial d'aquesta població, prenem la primera eixida
i travessem tot el polígon. Aproximadament a uns
500 m ix un camí forestal a l'esquerra amb la indi-
cació de La Pedrera del Rey.

Àrea recreativa La Fenosa, situada a Benagua-
sil. 

Per a més informació contacteu amb l'Ajuntament
de Benaguasil.
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Àrea recreativa de la Presa, situada a
Manises, al costat de la planta potabilitzadora
d'aigües de València. 

Per a més informació, contacteu amb l'Ajunta-
ment de Manises.

Gastronomia:

Per la singular ubicació del Parc Natural del Túria,
hem de ressaltar i diferenciar entre distintes, però
al mateix temps complementàries, formes d'en-
tendre la cuina.

Pedalba, comarca dels Serrans, amb influèn-
cies castellanes i de Terol, té una cuina fonamen-
tada en gran part en les olles, els guisats,
gaspatxos, morterol, ajoarriero, la carn de corder

El riu Túria al seu pas per la Canyada (Paterna)

al pastor o els guisats. Cal destacar l'olla de
Pedralba, que és un guisat de carn de corder, carn
i embotit de porc, fesols, creïlles i cards. En
rebosteria podem degustar els pastissets de
moniato i les mantegades que s'elaboren per a les
festes de Sant Antoni. 

De les comarques del Camp del Túria i de
l'Horta destaquem una gastronomia determinada
per les verdures i hortalisses, amb l'arròs com a
base gastronòmica. Hi ha, moltes formes de
guisar-lo: des dels arrossos secs, com la paella de
verdures, la de floricol i abadejo i la de fetge de
bou; als caldosos, entre els quals el més popular
és l'arròs amb fesols i naps i l'arròs amb bledes de
Llíria, sense oblidar la paella valenciana amb
pollastre, conill, garrofó i la bajoca. En rebosteria,
destaquen els catxaps de Paterna, exquisits pastes
fullades amb crema.



Com arribar-hi: (al centre d’interpretació)

Carretera. L'accés per carretera es pot realitzar
tant des de la CV-35 com des de la A-7 (by-pass). 

Metro. La línia 1 que enllaça València amb Llíria, té
parada a la Canyada, molt pròxima al centre d’inter-
pretacio. Eixint de l'estació cap al carrer 23, ens trobm
el carrer 30, pel qual continuem fins al núm. 30.

Caminar sense deixar empremta

Deixeu el lloc més net que quan vau arribar, el
vostre fem i si pot ser el que trobeu, dipositeu-lo en el
contenidor més pròxim.

Respecteu el camí i ateneu els senyals de les
pistes, no prengueu dreceres, fareu un important favor
a l'ecosistema.

El foc és el major enemic de les muntanyes, no
enceneu fogueres, ni fumeu. Respireu aire pur.

Contempleu les plantes sense destrossar-les, no
arranqueu plantes ni flors, preneu notes o fotos.

Observeu els animals sense molestar-los, la caça
està prohibida a tot el parc natural.

Utilitzeu els establiments hotelers i turístics en els
municipis pròxims, en el parc no podeu acampar.

Teniu cura de les fonts, és el bé més preat de les
nostres muntanyes, no les contamineu.

Oblideu-vos dels vehicles de motor, gaudiu del
silenci, el soroll també és una forma de contaminació.

Respecteu el patrimoni històric-cultural, eviteu
accions que puguen deteriorar els bancals o les cons-
truccions.

Els gossos han d'anar lligats, poden causar molès-
ties a l’avifauna

Si fas soroll o parles fort, et perdràs els sons del
parc

Respecteu la propietat privada i les explotacions
agrícoles

Si teniu una emergència, telefoneu al 112
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