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Cementeri Jardí 
 
Hort de les Taules 
 
Parc de La Pinada 
 
Pinada de Ramón Navarrete 
 
Parc 8 de Març 
 
Isadora Duncan 
 
Plaça d’Espanya 
 
Plazza Puzzle 

 

 Catàleg  de Zones Verdes 

Font 

Bancs 

Zona Jocs Infantils 

Taules  

Petanca 

Ping Pong 

Panell informatiu 



Zones Verdes - Cementeri Jardí   

 El cementeri Jardí és un espai situat al nord-
oest del municipi, s'accedeix per l'Avinguda Po-
bla de Vallbona des del casc urbà o bé des de 
diversos punts de la zona comercial de 
L´Almassereta. Constitueix una zona verda con-
siderable, en general, destaquen dues zones si-
tuades en l'entrada a banda i banda del camí 
central on s'han situat dos conjunts ornamen-
tals importants. A més es poden observar diver-
ses alineacions d'espècies arbòries que formen 
zones d'ombra considerables.  

Cementeri Jardí 
Av/Pobla de Vallbona 

Equipaments: 

Horari: 
Dilluns  a Divendres:  
9:00-13:30 hrs. 
Dissabtes i Diumenges: 
9:00-18:00 hrs. 



Zones Verdes—Jardí Hort de les Taules   

Jardí Hort de les Taules  
“La memòria recuperada” 
Av/Germaníes 

 Aquest jardí abraça una superfície de 26.000 m2 i rep 
el seu nom de la disposició original de la zona en hortes o 
taules de conreu, amb una xarxa de sèquies de rajola 
massissa a través de les quals es distribuïa l’aigua. Com a 
conseqüència dels successius canvis en l’ús del territori, 
aquestos terrenys inicialment destinats a l’agricultura fo-
ren progressivament abandonats, al temps que en el seu 
perímetre es consolidava la trama urbana residencial. 
Amb el jardí, l’espai s’ha recuperat per a un ús públic 
adaptat a les necessitats actuals, que promou el gaudi-
ment a l’aire lliure i fomenta la convivència entre veïns. A 
més, la forma en què a estat dissenyat i realitzat conserva 
l’esperit agrícola d’aquest lloc, mantenint viva la memòria 
del territori i dels seus habitants. Junt als arbres fruiters pro-
pis d’un espai agrícola s’han plantat espècies mediterràni-
es ç, gràcies a les qual s’aconsegueix un menor requeri-
ment d’aigua  i una major resistència forn a plagues. Han 
estat recuperats, així mateix, alguns trams de la sèquia tra-
dicional, que actuen com canals de recirculació (el reg 
s’efectua per goteig) i s’ha habilitat un conjunt de taules 
de conreu per al seu aprofitament com a horts recreatius 
per part dels ciutadans.  

Equipaments: 

Horari: 
Del 21 Març al 20 Septembre: 9:.00—21:00 
Del 21 Septembre al 20 Març 9:00—19:00 



Zones Verdes—Parc de la Pinada  

Parc de la Pinada 
C/Molino, C/ Del Parc, C/Rosers 

 El parc de la Pinada constitueix un dels referents 
més importants del municipi de L´Eliana, situat en ple 
casc urbà, dota al mateix d'una gran extensió de zo-
na verda i esplai. El seu accés es pot realitzar des de 
diversos punts de l'Avinguda de les Corts Valencianes 
i des del Carrer Molino i a més a través del carrer 
Rosers es permet el pas amb automòbil, comunicant 
ambdues parts del centre urbà. Es troba molt pròxim 
a la piscina, cinema d'estiu i centre de salut. Fins a la 
seua construcció era una zona de pinada que s'este-
nia sobre el mateix emplaçament, d'ací el seu nom i 
els múltiples exemplars de pins de grans dimensions 
que es poden observar dins del parc i que s'han con-
servat en el disseny del mateix. L'accés del Carrer 
General Pastor amb el Carrer València és de crea-
ció més recent que la resta del parc i constitueix l'es-
pai Vicent Tarazona. 

 Dins del parc podem trobar diverses zones 
diferenciades amb múltiples funcions, la zona 
del llac, zones de jocs infantils, el colomar, el riu, 
la plaça i fòrum, el passeig de moreres, el pas-
seig de les palmeres, de les acàcies, la zona de 
bosc mediterrani i en definitiva un conjunt d'e-
lements que doten al parc d'una gran diversitat 
d'elements i espais molt diferenciats per al 
trànsit i ús dels ciutadans.  Un dels seus passejos 
més destacats està format per dues alineacions 
de Washingtonia filifera (Washingtonia). Els ac-
cessos al parc des dels diferents punts del casc 
urbà s'han adaptat perfectament al conjunt, 
formant zones de transició per on poder passe-
jar al mateix temps. En el disseny d'aquest parc 
no s'han volgut deixar de costat elements d'ai-
gua que doten de diversitat al mateix i li donen 
un caràcter natural. 

Equipaments: 



Pinada de Ramón Navarrete 
C/ Ramón Navarrete, C/Pelayo, C/ Barcelona 

 La pinada és un valuós espai natural de 9.000 m2 
enmig de la trama urbana , a la zona de Montesol i 
pròxima a la Plaça Xúquer  i Plaça Tetuan. En ella 
s’han conservat les espècies vegetals existents com pi 
blanc i la garrofera, mantenint-se un sotabosc arbustiu 
característic on predomina el llentiscle, l’aladern, el 
margalló, el coscoll o l’espí negre. Al seu recer hi viuen 
animals com l’eriçó, l’esquirol o el puput. L’espai disposa 
de mobiliari (taules amb banc de fusta i panells infor-
matius) per gaudir la tranquil·litat de la pinada. 

Equipaments: 

Zones Verdes - Pinada de Ramón Navarrete  



Zones Verdes -Parc 8 de Març  

Parc 8 de Març 
C/ 8 de Març  pròxim a av/ Camp del Túria 
Zona Hendaya 

 Parc pensat per al goig dels més joves. Té una su-
perfície de 2240 m2 en els quals es distribueixen diver-
sos sectors, entre les quals destaquen la zona de jocs in-
fantil i de ping pong. Vorejant ambdues instal·lacions 
s'han inserit diversos elements vegetals d'interès forestal. 

Equipaments: 

Poliesportiu 

Parc 8 de Març 



Zones Verdes—Parc a Isadora Duncan   

Parc a Isadora Duncan, un mo-
nument al descans 
C/Isadora Duncan con C/ Tuéjar 

 Situat darrere del C.C. El Osito al carrer que duu 
el mateix nom trobem aquest parc ple de gespa i pins. 
Dedicat a Isadora Duncan, (San Francisco, 27 de maig 
de 1877 - Niza, 14 de setembre de 1927) la qual va ser 
una ballarina i coreògrafa nord-americana, conside-
rada per molts com la creadora de la dansa moder-
na, aquest parc és el lloc idoni per a relaxar-se i gaudir 
d’un espai verd i tranquil. 

Equipaments: 



Zones Verdes—Plaça d´Espanya  

Plaça d´Espanya 
Plaça d´Espanya 
Zona Montesol 

 Espai verd situat en la Plaça d'Espanya, 
en Montesol, format per una superfície de 
3700 m2, en la qual s'enclava l'ermita de La 
nostra Senyora dels Desemparats. Juntament 
amb els pins que conformen la plaça es distri-
bueixen una sèrie d'equipaments que la com-
plementen, com són una zona de jocs per a 
xiquets i de petanca. Al llarg de la mateixa 
també es distribueixen bancs per a aprofitar-
la com a zona d'ombra. 

Equipaments: 



Zones Verdes—Plaça Puzzle  

Plaça Puzzle 
c/Benissanó 

 Plaça situada en el Carrer Benissanó, pro-
pera a l'Avinguda de les Corts Valencianes. Se si-
tua dins del Casc Urbà i pròxima als col·legis de 
l'Avinguda d'Enrique Daries i de l'Avinguda Cons-
titució. Està destinada a ser una zona d'esbarjo i 
joc per a xiquets. Conté en el seu nucli central un 
parc infantil on se situa la major activitat de la 
plaça. 

Equipaments: 
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