
 
 

 

En Rafael Gómez Muñoz, en el seu nom i com a representant del grup municipal L’Esquerra de Riba-

roja de Túria en l’ajuntament de Riba-roja de Túria, a l’empara d’allò que disposa el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 

aprovació la següent moció sobre la variant sud de la carretera CV-377 al seu pas per Pedralba.  

 

Exposició de motius. 

 

El riu Túria ha relacionat des de fa segles les comarques del Camp de Túria i Els Serrans. Una relació 

que, amb la creació i, recentment, l’ampliació del Parc Natural del Túria esdevé encara més estreta.  

 

Ningú ens ha d’explicar als veïns i veïnes de Riba-roja quina és la importància del riu Túria. A la seua 

vora hem crescut com a poble des que els romans posaren dempeus l’antiga Riba rupea, resseguint 

les passes de visigots i ibers. 

 

Els vestigis del riu com a font de vida els tenim al centre històric del nostre poble en edificis com ara 

el Castell o el llavador.  

 

Tot i les agressions patides pel riu i el seu llit en dècades passades, les administracions i la ciutadania 

ens hem conscienciat de la importància de vetllar per la salut dels ecosistemes del Túria. Uns 

ecosistemes on habiten espècies en perill d’extinció i d’altres amenaçades, tant en la flora com en la 

fauna.  

 

Des de l’Esquerra de Riba-roja valorem molt positivament l’ampliació del Parc Natural fins a Bugarra, 

Xestalgar i Xulilla, així com en les zones d’afectació, que no estaven incloses en el projecte inicial.  

Però, com segurament sabran tots vostés, el Parc Natural del Túria s’enfronta a un atac que arriba en 

forma de formigó amb el projecte de construcció de la variant sud de Pedralba a la CV-377.  

 

Aquest projecte, aprovat el 2014, ve de l’etapa d’ Alfonso Rus presidint la Diputació de València. A 

ningú se li escapa que Pedralba necessita una variant que puga treure del centre urbà el trànsit rodat. 

Ara bé, la construcció de la variant pel sud, ocupant part de l’horta històrica i a pocs metres del riu, 

és un atemptat contra la biodiversitat dels hàbitats que hi ha en ell.     

 

La Plataforma en Defensa del Paisaje de Pedralba, amb el suport d’Ecologistes en Acció, Per l’Horta, 

Serrania Viva i el Forn de Barraca entre d’altres demana ajuda perquè es faça una variant alternativa 

que vaja per l’altra banda del riu i, per tant, s’allunye del Parc Natural.  

 

Més enllà del color polític de cadascú de nosaltres tenim l’obligació de protegir de debò el Parc 

Natural i el riu amb tots els seus ecosistemes. Per aquest motiu preguem als regidors i regidores 

d’aquest ple tinguen a bé aprovar la present moció, que planteja els següents acords:  

 

1,- L’Ajuntament de Riba-roja es posiciona en defensa del Parc Natural del Túria en la seua totalitat 

i contra la variant sud de Pedralba. 

 



2,- L’Ajuntament de Riba-roja de Túria requereix a la Diputació de València que redacte una 

alternativa al traçat sud de la variant de Pedralba que no afecte l’horta ni el Parc Natural, així com 

que no passe per cap zona inundable, com sí que ho fa l’actual projecte. 

 

3,- L’Ajuntament de Riba-roja de Túria reclama a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que exigisca a la Diputació de València que el 

projecte de variant de Pedralba s’ajuste a la legislació i normativa actual, tant en l’àmbit autonòmic 

com estatal i europeu. 

 

 

Riba-roja de Túria, 21 d’octubre de 2020. 

 

 

 

 


