
   

 
GEOGRAFIA I HISTORIA 

 
El Decret 89/1986, de 8 de juliol va declarar Parc Natural una superficie de 
21.210 Has. que formen part dels termes municipals de Valencia, Alfafar, Se-
davi, Catarroja, Massanasa, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, 
Albalat de la Ribera i Algemesí.  
 
El conjunt del Parc està format per una llacuna litoral o albufera, separada del 
mar per un ampli cordó litoral o escull. La resta de l’espai es ocupat per la 
marjal, utilizada majoritariament pel conreu de l’arrós. 
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ta de Conejos (3’4 km). Se-
guirem pel Camí del Corral 
fins a la Caseta de March on 
girarem a la esquerra seguint 
fins al Motor del Noi (8’5 km). 
 
 
 

 
RUTA DEL MOTOR 

DEL MIG 
 

Començant al Poliesportiu, seguim el Camí del Fus fins la Cooperativa de Sant 
Pere (1’4 km), girem a la dreta fins l'encreuament amb el Camí de l'Alquerieta, 
ací girarem a l'esquerra i seguirem pel Camí de Sal·lustià passant per la Case-
ta de Conejos (3’4 km), seguirem recte un kilometre i agafarem un cami cap a 
la esquerra fins al Motor del Mig (4’8 km). 
 
 
 

FAUNA 
 

El Parc Natural de l'Albufe-
ra té en el seu component 
zoològic un dels aspectes 
més valuossos. Podem tro-
bar crustacis com les gam-
betes; peixos com el peixot, 

el samaruc, el fartet, la llisa 
la tenca i l’anguila. Sobre 
l'herpetofauna cal destacar 
la sargantana cuallarga i 
sargantana cuaroja o 

INTRODUCCIÓ 
 
Convidem els ciutadans de Massanassa a visitar el Parc Natural de l’Albufera. 
Passejant a peu, en bici, a cavall o en barca descobriran un dels espais més 
singulars del litoral mediterrani. Hem preparat tres rutes que comencen al polies-

portiu, dos d'elles arribarán fins 
al Motor del Noi podent finali-
tzar un poc abans, en el Motor 
de Baix o de Barraquer, la ter-
cera és la ruta  fins el Motor del 
Mig. Volem fer conscient a la 
població del privilegi i a la ve-
gada la responsabilitat que te-
nim en la conservació d'aquest 
ecosistema.  
 

RUTA DEL BARRANC 
 
Començant al Poliesportiu, se-

guim el Camí del Fus fins la Cooperativa de Sant Pere (1’4 km), girem a la dreta 
fins l'encreuament amb el Camí de l'Alquerieta, ací girarem a la dreta i abans 
d'entrar al tunel agafarem el camí de l'esquerra i pujarem la riba del barranc, 
passant per la Caseta de Conejos(4,1km), seguint per un camí de canyes fins el 
Motor de Baix (7’7 km). Després baixarem al camí del Xalet de March i en 
aquest girarem a la dreta seguint el camí fins el Motor del Noi. 
 
 
 

RUTA DEL MOTOR DEL NOI 
 
Començant al Poliesportiu, seguim el Camí del Fus fins la Cooperativa de Sant 
Pere (1’4 km), girem a la dreta fins l'encreuament amb el Camí de l'Alquerieta, 
ací girarem a la esquerra i seguirem pel Camí de Sal·lustià passant per la Case-

l'endèmica sargantana cen-
drosa i la granota. En els 
colúbrids destaca la serp 
d'aigua i la colobra de collar. 
Entre els mamifers trobem  
les rates, el rat i les musa-
ranyes. Pel que fa referència 
a l’avifauna destaquen el coll 
verd, bragat, xarxet, cua de 
jonc, piuló, ascle, boix, la 
judia, la bequeruda, la gavi-
na, el gavinot, l'agróblau, 
l'esplugabous, la garseta 
blanca i la corba marina.  
 

 
VEGETACIÓ 

 
En quant a la vegetació del Parc natural que se’encontra al terme de Massa-
nassa podem distingir una zona d’explotació agrícola en la que destaca l’arròs 
però també trobem tarongers, hortalises i algún arbre com xops o figueres. A la 

zona més “natural” vorem 
“cardo espinoso”,  borraja i 
lliri groc que formen canyars 
i jonqueres. 

Riba del barranc 

Ànecs a l’abric d’una Mota en l’Albufera 

Motor del Mig 

Motor del Noi 

Xalet de March, al fons el motor de Baix  del Barra quer 
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