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NOTA DE PREMSA 

L’Horta Sud celebra el corredor verd de l’Ajuntament de València per 
al nou llit del riu Túria  

La Fundació Horta Sud i la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 
agraeixen que es compte amb els pobles de l’àrea metropolitana  

 

Torrent, 28 de juliol | L’Ajuntament de València va presentar ahir el projecte “Llit nou, riu 

nou”. Amb l’objectiu de renaturalitzar el nou llit del Túria, la iniciativa aposta per crear 

una nova infraestructura verda que harmonitze la funció de drenatge amb el seu ús 

públic i d’espai ecològic. Des de la Fundació Horta Sud i la Mancomunitat Intermunicipal 

de l’Horta Sud, celebrem aquesta iniciativa i agraïm que el nou projecte compte amb els 

pobles de l’àrea metropolitana de València.  

En 2009, les associacions i entitats de l’Horta Sud ja vam sol·licitar l’elaboració d’un Pla 

Estratègic Metropolità que contemplava, entre altres mesures, la creació d'un corredor verd 

entre el Parc Natural de l'Albufera i el Parc Natural del Túria, com es posa de manifest en 

‘Antecedents i referències per a una planificació estratègica metropolitana: el cas de l’Horta 

Sud’, un suplement monogràfic publicat per la Fundació Horta Sud.  

Des de la Fundació Horta Sud i la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, celebrem 

aquesta iniciativa i agraïm que el nou projecte compte amb els pobles de l’àrea metropolitana 

de la capital. En la presentació del projecte van participar les autoritats municipals de 

Vilamarxant, Manises, Paterna, Pedralba, Quart de Poblet, Mislata, Riba-roja, i Xirivella.  

Una proposta històrica de l’Horta Sud 

Des de fa més de 10 anys, la Fundació Horta Sud ha vingut sol·licitant l’elaboració d’un Pla 

Estratègic Metropolità. Coincidint amb la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) 

de València en 2009, la Fundació Horta Sud, el teixit associatiu de la comarca i la 

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud presentarem una campanya de divulgació 

ciutadana amb el propòsit de promoure una ordenació urbana que respectara el futur sostenible 

de l’Horta Sud.  

Una de les propostes consistia a fer del nou llit del riu Túria un eix vertebrador entre els parcs 

naturals de l’Albufera i el Túria, mitjançant la implantació d’un corredor dotacional verd al llarg 

del nou llit del Túria, des de Quart de Poblet fins a Pinedo. En aquell moment reclamarem de 

les tres administracions, l’Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana i el Govern central, 

la cooperació necessària per a estructurar un territori metropolità inclusiu i respectuós amb el 

medi ambient. 

Des de la Fundació Horta Sud i la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud continuarem 

defenent una visió positiva i coordinada perquè el model de dispersió territorial no es torne a 

repetir. Cal apostar per una planificació que vaja més enllà dels límits municipals de la ciutat de 

València. El debat està obert i ara podem aprofitar aquesta oportunitat per a construir una àrea 

metropolitana més amable i respectuosa amb el medi ambient. 
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> Suplement monogràfic ‘Antecedents i referències per a una planificació estratègica 

metropolitana: el cas de l’Horta Sud’ (Quaderns de l’Horta, núm. 5, primer semestre de 2009). 
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NOTA DE PRENSA 

L’Horta Sud celebra el corredor verde del Ayuntamiento de València 
para el nuevo cauce del río Turia 

La Fundació Horta Sud y la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud 
agradecen que se tenga en cuenta a los pueblos del área metropolitana 

 

Torrent, 28 de julio | El Ayuntamiento de València presentó ayer el proyecto ‘Llit nou, riu 

nou’. Con el objetivo de ‘renaturalizar’ el nuevo cauce del río Turia, la iniciativa apuesta 

por crear una nueva infraestructura verde que armonice la función de drenaje con su uso 

público y de espacio ecológico. Desde la Fundació Horta Sud y la Mancomunidad 

Intermunicipal de l'Horta Sud, celebramos esta iniciativa y agradecemos que el nuevo 

proyecto cuente con los pueblos del área metropolitana de València.  

En 2009, las asociaciones y entidades de l'Horta Sud solicitaron la elaboración de un Plan 

Estratégico Metropolitano que contemplaba, entre otras medidas, la creación de un corredor 

verde entre el Parque Natural de la Albufera y el Parque Natural del Turia, como se pone de 

manifiesto en ‘Antecedents i referències per a una planificació estratègica metropolitana: el cas 

de l’Horta Sud’, un suplemento monográfico publicado por la Fundació Horta Sud. 

Desde la Fundació Horta Sud y la Mancomunidad Intermunicipal de l'Horta Sud, celebramos 

esta iniciativa y agradecemos que el nuevo proyecto cuente con los pueblos del área 

metropolitana de la capital. En la presentación del proyecto participaron las autoridades 

municipales de Vilamarxant, Manises, Paterna, Pedralba, Quart de Poblet, Mislata, Riba-roja y 

Xirivella. 

Una propuesta histórica de l’Horta Sud 

Desde hace más de 10 años, la Fundació Horta Sud ha venido solicitando la elaboración de un 

Plan Estratégico Metropolitano. Coincidiendo con la revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Valencia en 2009, la Fundació Horta Sud, el tejido asociativo de la comarca 

y la Mancomunidad Intermunicipal de l'Horta Sud, presentamos una campaña de divulgación 

ciudadana con el propósito de promover una ordenación urbana que respetara el futuro 

sostenible de la comarca de l'Horta. 

Una de las propuestas consistía en hacer del nuevo cauce del río Turia un eje vertebrador entre 

los Parques Naturales de la Albufera y del Turia, mediante la implantación de un corredor verde 

a lo largo del nuevo cauce, desde Quart de Poblet hasta Pinedo. En aquel momento 

reclamamos de las tres administraciones, el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat 

Valenciana y el Gobierno central, la cooperación necesaria para estructurar un territorio 

metropolitano inclusivo y respetuoso con el medio ambiente 

Desde la Fundació Horta Sud y la Mancomunidad Intermunicipal de l'Horta Sur continuaremos 

defendiendo una visión positiva y coordinada para que el modelo de dispersión territorial no se 

vuelva a repetir. Hay que apostar por una planificación que vaya más allá de los límites 

municipales de la ciudad de València. El debate está abierto y ahora podemos aprovechar esta 
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oportunidad para construir un área metropolitana más amable y respetuosa con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Suplement monogràfic ‘Antecedents i referències per a una planificació estratègica 

metropolitana: el cas de l’Horta Sud’ (Quaderns de l’Horta, núm. 5, primer semestre de 2009). 
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