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BASES DE PARTICIPACIÓ 
Concurs de Jardins Forestals i Urbans de l’Ajuntament d’Alzira a la 

Biosfira 
 

Preàmul 
 
Biosfira té com a finalitat, donar a conèixer als ciutadans la varietat de productes ecològics 
i de producció sostenible que disposa al seu abast i en el seu entorn més pròxim. I, d’esta 
manera, incentivar la connexió entre les empreses que es dediquen a la producció i venda 
ecològica o artesanal amb les persones que manifesten un interés creixent per estos 
productes. 
 
Així, es vol també apropar als ciutadans de la nostra ciutat l’essència de la natura, com és 
la vegetació forestal i la seua integració a la ciutat. 
 
Alzira és una població amb molta varietat forestal, situada en un enclavament i una 
holografia no sols de muntanya (Paratges Naturals de La Murta,  La Casella, La Muntanyeta 
de San Salvador...), sinó també de riu, i la seua integració en aquestos entorns és molt 
important. 
 
La realització del present concurs forma part d’este conjunt d’accions de divulgació i 
integració. 
 
El terme municipal té una superfície de 111,70 quilòmetres quadrats, caracteritzat per 
marcats contrastos que van des dels 14 metres sobre el nivell del mar, una fèrtil horta 
poblada de tarongers, fins a les pronunciades serres del Cavall Bernat i les Agulles, on els 
arbres fructícoles creixen en les seves faldilles costat de pinedes, fins agudes crestes 
muntanyoses que té el seu punt més alt en el pic de la Ratlla amb 625 metres d'altitud. 
 
D'altra banda, la ciutat compta amb "gran diversitat" de parcs urbans i espais verds, amb 
la circumstància d'incloure en l'entramat urbà una porció de muntanya baixa, anomenat 
Muntanyeta del Salvador que fa les funcions de gran parc de la ciutat. 
 
Els Paratges Naturals de La Murta i La Casella, són llocs emblemàtics pel seu microclima 
tan favorable per al desenvolupament d’espècies vegetals tan característiques com són els 
boscos de carrasques, freixos, llorers, arboços, llorers bords i murtes (murta), espècie que 
dóna nom a un dels seus valls. 
 
Els parcs urbans més destacats són: 
 

 El parc de l’Alquenència: és el parc més extens, situat al districte de Venècia. Conté 
diversos passejos i places, amb abundància de pi i palmeres i, zones de gespa. 
Conté un monument al riu Xúquer. És habitual en ell la pràctica del joc de petanca. 

 El parc Pere Crespí és un parc de menors dimensions que l'anterior el nom del qual 
correspon a aquest alzireny que va ser jardiner major del rei Alfons el Magnànim, 
natural d'Alzira. 

 Parc de l'Aràbia Saudita: envolta el tram de la muralla d'Alzira situat a l'avinguda 
Lluís Suñer. El nom del parc constitueix una mostra d'agraïment al Regne d'Aràbia 
Saudita per les ajudes dispensades durant les greus inundacions que va patir la 
ciutat el 1982. Es va inaugurar el 26 de setembre de 1986. 
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 La Muntanyeta del Salvador: Es tracta d'un turó, coberta de bosc mediterrani en 
els seus vessants, que ha quedat completament envoltada per l'entramat urbà. En 
el seu cim s'alça el santuari de Nostra Senyora del Luch, en la base s'obre una gran 
esplanada amb zones de jocs, cafeteria, aparcaments etc. Constitueix un gran balcó 
natural des del qual s'albira Alzira i gran part de la seva comarca. 

 
Fora del nucli urbà trobem interessants paisatges i paratges naturals. En la plana 
destaquen les cases de camp, les alqueries i els horts de tarongers, amb una de les 
superfícies més extenses d'Espanya dedicades al seu cultiu. 
 
A les serres de Corbera, la Murta i Les Agulles o Les Agulles es troben les valls de la Murta 
amb el seu monestir, abans esmentat, la vall de la Casella i la seva reserva de cérvols i la 
vall d'Aigües Vives, que acull el monestir de Santa Maria d'Aigües Vives. Les altures 
d'aquestes serres són el Tallat Roig (394 m), la Creu del Cardenal (543 m), les Orelles 
d'Ase (592 m) i la Ratlla (625 m). 
 
1. OBJECTE 
 
Es pretén contribuir al fet que es donen idees per a integrar aquestos entorns urbans i 
forestals que tenim al voltant, i conscienciar els ciutadans de tota la riquesa forestal que 
tenen al seu voltant , així com potenciar el desenvolupament de l’economia a la ciutat. 
 
2. PARTICIPANTS I INSCRIPCIONS  

 
Podran participar aquells grups que siguen Tallers d’Ocupació, Escoles Taller, Instituts, 
col·legis i altres organismes públics, tant d’Alzira com d’altres localitats, sempre que hagen 
emplenat en forma i temps correcte un full d’inscripció. 
 
Les inscripcions es realitzaran a través del formulari que trobaran a la web de BIOSFIRA  
https://www.idea-alzira.com/formulari-biosfira o en les Oficies d’IDEA en Alzira, fins el 
10 de maig de 2019. 
 
Per raons funcionals el nombre de grups de participants pot quedar limitat per 
l’organització. 
 
3.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS 
 
EL Concurs tindrà lloc el divendres, 17 de maig de 2019, a les 9:00 hores, al Parc de 
L’Alquenència d’Alzira i finalitzarà a les 13:00 h del mateix dia. 
 
4.- CONDICIONS DE DISSENY I CONSTRUCCIÓ DEL JARDÍ 
 
El disseny i la construcció dels jardins haurà d’encaixar en un espai de 2x2 metres 
aproximadament, i es farà íntegrament en un temps de 4 hores (de 9h hores fins les 13h 
hores), el qual no es podrà superar. 
El jardí tindrà que disposar de sistema de reg per al seu manteniment en la durada mínima 
de Biosfira, per això disposarà de toma d’aigua i de llum per a fer la instal·lació. 
 
Hi haurà dos categories: 
 

1) DISSENY DE JARDÍ: Aspecte i distribució de les diferents composicions. 

https://www.idea-alzira.com/formulari-biosfira
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Aquell participant que no presente el jardí en la forma establida anteriorment serà 
desqualificat.       
                           

2) INTEGRACIÓ D’ESPÈCIES AUTÒCTONES: on la utilització d’espècies autòctones,  i 
la seua integració dintre d’un disseny siga la més integradora, responsable. 
 

Els participants podran presentar-se a los dos categories, podent obtindre premi en les 
dos categories. 
 
Als participants se’ls assignarà un número de participació per què el jurat els identifique. 
Prèviament, a la instància de participació estaran totes les dades necessàries per a la seua 
identificació. 
 
5.- PREMIS 
 
La dotació dels premis del concurs estarà finançada per l'Ajuntament d'Alzira i serà la 
següent: 
 
Premi a la categoria disseny de Jardí:  
 
Primer premi.- 300.-€  més Placa commemorativa del premi i Diploma als participants de 
cada grup.  
 
Segon Premi.- 200.-€ més Placa commemorativa del premi i Diploma als participants de 
cada grup.  
 
Tercer Premi.- 100.-€ més Placa commemorativa del premi i Diploma als participants de 
cada grup.  
 
Premi a la categoria Integració d’espècies Autòctones: 
 
Primer premi.- 100.-€ més Placa commemorativa del premi i Diploma als participants de 
cada grup. 
 
El pagament del premi s'efectuarà mitjançant el lliurament de la targeta electrònica 
“Targeta d'Alzira”, la qual podrà fer-se efectiva en qualsevol dels comerços d'Alzira 
adherits a aquest sistema de pagament. Les targetes es lliuraran en un Acte públic de 
lliurament de premis en les Oficines d'IDEA pel Regidor de Desenvolupament Econòmic, 
Treball i Projectes Europeus o, en cas d'excusar la seua assistència, per la Cap de Servei de 
Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Projectes Europeus.  
 
L'emissió d'aquesta targeta es realitza en virtut del Conveni de Col·laboració celebrat 
entre l'entitat bancària Caixa Popular-Caixa Rural Coop. Ct. V., el Excm. Ajuntament d'Alzira 
i l'Associació Empresarial d'Alzira, amb la finalitat principal que els recursos d'Alzira 
repercutisquen en la mateixa localitat conjugant així totes les accions de promoció 
econòmica. 
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6.- JURAT 
 
El jurat del concurs estarà format pels següents membres: 
 
1. Regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus 
2. Tècnic municipal del departament de Medi Ambient.  
3. Representant de Serveis Públics. 
4. Representant de la Brigada Forestal. 
5. Representant d'IDEA. 
6. Representant de l´Associació Amics de la Murta. 
 
Cada jurat avaluarà els concursants de les dos categories i entregarà en sobre tancat als 
organitzadors la seua valoració.  
 
La fallada del jurat serà inapel·lable 
 
7.- ACCEPTACIÓ 
 
La participació en este concurs suposa la total acceptació de les presents bases. Qualsevol 
incidència no prevista en les presents bases serà resolta pels membres del jurat. 
 

 
 
 
 
 
 

Alzira, a 29 de Març de 2019 
 

EL REGIDOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, 
TREBALL I PROJECTES EUROPEUS 

 
 

IVAN MARTÍNEZ ARAQUE 
 


