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PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ NATURAL DEL RIU 

XÚQUER 

El projecte del Camí Natural del riu Xúquer consta de 548 quilòmetres de traçat total repartit entre 

les províncies de Conca, Albacete i València. Aquest traçat està dividit en 26 etapes, de les quals 

des de l’etapa 19 fins a la 26 passen per la província de València, que representen un total 

aproximat de 190.59 km i que afecten a 18 municipis. 

Municipis als quals afecta:  

Jalance, Cofrents, Cortes de Pallás, Millares, Quesa, Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Alberic, 

Benimuslem, Alzira, Benicull de Xúquer, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca, Fortaleny, Llaurí i 

Cullera.  

El projecte de construcció del Camí Natural del riu Xúquer, finançat pel Ministeri d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació, intenta donar resposta a la demanda social de serveis turístics alternatius, 

així com:  

 Mantindre l’ús públic d’antigues infraestructures i vies de comunicació. 

 Facilitar a la població l’accés a una experiència esportiva, cultural, educativa i de contacte 

en la natura. 

 Afavorir el desenvolupament sostenible de la zona d’actuació mitjançant la potenciació 

dels recursos econòmics, el foment de l’ocupació i l’assentament de la població en el seu 

lloc d’origen.  

 

A més, es justifica l’interés del projecte pel reconeixement dels valors naturals, històrics i culturals 

de primer ordre, la gran varietat del paisatge i la diversitat d’elements culturals i etnogràfics.  

En definitiva, la construcció del Camí Natural del riu Xúquer respon als objectius del programa 

de camins naturals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que pretén vertebrar una xarxa 

de camins naturals al llarg del riu Xúquer i crear una infraestructura apta des del punt de vista 

esportiu, educatiu, cultural, turístic i social. 

- Esportiu: Per la diversitat quant al terreny i clima des de la zona muntanyenca de Conca fins a 

la desembocadura a Cullera, el camí traçat pot realitzar-se a peu, a cavall o amb bicicleta. A més, 

el recorregut connecta amb altres rutes o camins existents, el que amplia els usos i alternatives. 

- Educatiu: És fonamental el coneixement, la valoració i el respecte de l'entorn natural, històric i 

cultural del riu Xúquer, i per això quan el traçat discorre per zones de valor ecològic, com parcs 

naturals i altres espais protegits, evita o limita les obres en els punts d'especial fragilitat. 

- Cultural: Es pretén recuperar camins i sendes tradicionals d'interès històric i cultural. Aquests 

vells camins, que constitueixen un important patrimoni cultural, ens posen en contacte amb 

moltes tradicions i activitats de gran valor etnogràfic en què el riu era protagonista: la pesca, els 

passos de barca, els molins, els ponts, els embassaments, etc. 
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- Turístic: Apte majoritàriament per a tot tipus de població. El traçat consta d'una infraestructura 

còmoda, enclavaments naturals d'excepcional bellesa i àmplia varietat paisatgística. Comprén 

poblacions per a visitar i elements culturals de primer ordre. Per a facilitar un ús turístic d'aquests 

itineraris es doten d'una perfecta senyalització i condicionament que permet un fàcil i correcte 

seguiment del recorregut, així com d'una sèrie d'elements explicatius i informatius (panells, taules 

interpretatives, etc.) que actuen com a dinamitzadors de l'itinerari. 

- Social: Es fomenta el turisme rural, el que constitueix una atractiva alternativa d’oci així com 

una activitat i font de riquesa complementària per als nuclis rurals, enfrontats a problemàtiques 

com la despoblació i el canvi de les polítiques agràries. Per a la definició del traçat s'han seguit 

dos criteris:  

 Utilitzar terrenys i vies de titularitat pública (camins, sendes, canals, etc.) 

 Mantindre una separació mínima amb l'entorn fluvial del Xúquer, apropant el traçat a 

zones de gran bellesa visual. 

L'itinerari s'ha dividit en 26 etapes amb una longitud total entre totes elles de 548 km (sense 

incloure en aquesta xifra la longitud dels ramals del camí natural, en considerar que la seua 

realització per part del viatger és opcional), amb una mitjana de 21 km per etapa.  

La execució d’un projecte tan ambiciós com aquest requereix que hi haja la figura del promotor. 

La figura del promotor és l’encarregada del manteniment posterior del camí natural, tasca que 

bàsicament consisteix a mantindre els elements de senyalització que recorren el camí. Així, pel 

que fa a la implantació d’aquest projecte en la nostra província, la Diputació de València és l’ens 

promotor.  

 

 


