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Gandia, 14  de desembre de 2011 

Investigadores de la Politècnica de València col·laboren en la posada en 
marxa d’un itinerari eqüestre en el Camp de Túria 

 Les investigadores han treballat en el disseny, senyalització, homologació i posada en 
marxa del projecte 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València, dirigides per la catedràtica Mª José Viñals, han 

col·laborat amb l'Ajuntament de Llíria en el disseny, senyalització, homologació i posada en marxa d'un nou 

itinerari eqüestre en el Camp de Túria, l'IE-005 Llíria- Monts de la Concòrdia. Es tracta del cinquè itinerari 

homologat per la Real Federació Hípica Espanyola.  

 

“Amb aquest projecte es crea un producte turístic diferenciador i es posa en valor el patrimoni natural, cultural 

i etnològic de la zona, al mateix temps que es potencia la cultura eqüestre i es promou la cura i el 

coneixement del medi ambient”, apunta la professora Mª José Viñals. Es tracta, per tant, d'un projecte que 

impulsa tant el turisme com el respecte a la natura, camp en el qual les investigadores, amb docència en 

Turisme i Ciències Ambientals en el Campus de Gandia de la UPV, aglutinen una extensa experiència. Entre 

els seus treballs més recents es troben el Centre Espanyol de Zones Humides situat a Gandia, així com del 

disseny de la senyalització del Parc Fluvial del Túria o un estudi sobre la capacitat de càrrega del Parc 

Arqueològic de Petra (Jordània), reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.  

 

La ruta, de 30 quilòmetres de longitud, ofereix diversos atractius, com agrosistemes de secà i regadiu de la 

zona, boscos, cellers tradicionals, patrimoni etnològic, etc. Per al seu disseny s'han tingut en compte la 

qualitat i la seguretat, característiques essencials per a obtenir l'homologació de l'itinerari: el fàcil accés a les 

zones d'inici de la ruta, el compliment d'estàndards dimensionals en el traçat, el pas del recorregut per llocs 

d'interès i paisatges atractius, la limitació del pas d'usuaris per asfalt a llos puntuals, etc.  

 

També s'han dissenyat variants adaptades a carruatges i cotxes de cavalls i s'ha tingut en compte la 

participació d'altres espècies equines, com el burro o la mula. El tipus de públic al que s'espera atraure és, 

segons afirmen les investigadores del Campus de Gandia de la UPV, “persones interessades en el turisme 

actiu, que habiten en la comarca i els seus voltants i tenen cavalls i també turistes interessats en les activitats 

eqüestres i que poden llogar cavalls en un dels tres centres hípics de la ruta: Caballos Navarro, C.H. 

Hermanos Esteban  i C.E.P.E. Ruiz-Esteban. Els albergs rurals La Llometa de Llavata i La Salle donen suport 

logístic als genets oferint restauració i pernocta”.  
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Com a última fase del projecte les investigadores de la UPV han organitzat un taller de prospectiva amb els 

agents locals implicats, amb l'objectiu de crear una xarxa de prestataris de serveis que garantisca l'estabilitat 

del nou producte turístic.  

 

En el projecte, a més de Mª José Viñals, han treballat també les investigadores Pau Alonso-Monasterio, Mireia 

Alonso-Monasterio, Maryland Morant, Lola Teruel i Zeina Halasa. El seu desenvolupament ha estat possible 

gràcies a les ajudes de l'Agència Valenciana de Turisme en el marc del Pla de Competitivitat del Sector 

Turístic 2009 – 2011, amb el finançament de Fons Estructurals FEDER de la Unió Europea.  
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- Annexos:  

- Fotografia de la ruta en la zona de Monts de la Concòrdia 

 


