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L’Albufera, el més antic dels parcs naturals valencians, és encara un
espai poc aprofitat per l’ecoturisme.Aquesta guia proposa una serena
descoberta de l’aiguamoll, del seu patrimoni natural i cultural, amb
extenses descripcions, clars mapes i un excel·lent recull fotogràfic.

L’Albufera en bici



Ara fa un segle, al 1906,
Emilio Sarzo, en el seu
magnífic llibre sobre la
caça a l’Albufera de Va-
lència, ens deixà escrit:
«Todos los que recorren en tren los trayec-
tos de Silla a Benifayó o de Silla a Solla-
na, están conformes en que es muy bello
el paisaje que se descubre, confundido con
el horizonte, cuando se ve el Lago. Muchos
son los que sienten vivos deseos de em-
barcarse y cruzar aquella superficie líquida
o recorrer aquellos pinares, que de lejos
parecen gruesa línea trazada para sepa-
rar el firmamento de la Albufera, pero son
muy pocos, aparte de los cazadores, los vi-
sitantes, contentándose éstos, con la im-
presión, casi instantánea, desde el tren.»
Malgrat el temps passat i a pesar de l’emer-
gència de l’ecologia, com a ciència i com
a ideologia, el parc natural de l’Albufera
conserva encara nombrosos paratges i ra-
cons ullprenedors, desconeguts per la ma-
joria dels habitants de l’Horta, molts dels
quals es conformen amb la vista del lluent
des de la gola de Pujol, el bany a la platja
o la paella al Palmar. El mateix document
del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc, apro-
vat fa un parell d’anys, admetia el desa-
profitament de l’important potencial
ecoturístic d’aquest espai natural.
Els autors, bon coneixedors de l’aigua-
moll i experts cicloturistes, han 
confegit aquesta obra amb la intenció
de facilitar i estimular la visita a 
l’Albufera als ciutadans, locals i forans,
que no volen conformar-se amb 
«la impresión, casi instantánea» des de
l’automòbil. En ella es proposen sis

rutes, d’una distància
aproximada de quaranta
quilometres cadascuna,
especialment pensades per
a l’ús de la bicicleta, però

que perfectament poden ser aprofitades
per a tranquils passeigs o llargues cami-
nades. El llibre és la clau per desfer la tro-
ca de camins de les hortes i arrossars, que
moltes vegades resulten una embrolla in-
superable per als visitants primerencs.
Les rutes, traçades sobre mapes de l’Ins-
titut Cartogràfic Valencià , recorren els
principals ambients del parc natural i
estan acompanyades d’un  text explica-
tiu. A més a més, un breu treball intro-
ductori permet disposar d’informació
bàsica sobre la història, la flora, la fau-
na i altres aspectes físics i humans . Tan-
ca l’obra un apèndix amb informació
general sobre els pobles de l’entorn.
No és un llibre d’erudició, els experts
albuferencs trobaran excessiva alguna
simplificació i potser localitzen algun 
esbaró. Però resulta, en tot cas, una bona
síntesi per a endinsar-se en la coneixença
de l’Albufera. Tampoc no és una guia de
butxaca, tant pel format com per la qua-
litat tècnica i la sensibilitat que mostren
les fotografies dels autors. El llibre està
exquisidament il·lustrat.
L’obra tindria una oportuna prolongació
més enllà del paper si les rutes es mar-
caren sobre el terreny i s’instal·laren 
pannells explicatius al parc natural, per
fer més didàctica la visita. Però, això ja és
cosa d’un altre negociat.

� Carles Sanchis Ibor
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