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Mostra Parcs Naturals 
 
La I Mostra de la Marca Productes Parcs Naturals va tindre lloc a la ciutat de Castelló 
l'any 2012 i a la ciutat de València en 2013 a fi de posar en valor els productes que 
ofereixen els Parcs Naturals i donar protagonisme a totes les empreses que 
comercialitzen estos productes. A causa de l'èxit d'aquelles dos convocatòries, en les 
quals van participar 29 empreses de la Marca Parcs Naturals, es va organitzar la III 
edició en el Mercat de Colón de València que l'ha acollida fins a l'any 2017. 
  
Gràcies a l'estreta col·laboració entre la Regidoria de Devesa-Albufera de 
l'Ajuntament de València i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, esta VII edició se celebra, per primera vegada, en la Plaça 
de l'Ajuntament a fi d'acostar encara més, tota la riquesa que ofereixen els nostres 
Parcs Naturals a la ciutadania.  
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Marca Parcs Naturals 
 
La Marca Parcs Naturals és un distintiu que concedeix la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en gestió d’Espais Naturals a 
aquells productes naturals, artesans i activitats de turisme vinculats amb la natura o 
que han sigut obtinguts o elaborats dins de l’àrea d’influència socioeconòmica dels 
Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, demostrant el compromís amb la 
protecció del medi ambient que duen a terme amb l’elaboració dels seus productes, 
pel que la marca implica qualitat i compromís amb el medi ambient. 
 
En l'actualitat són 120 les empreses i més de 400 productes de la Comunitat 
Valenciana certificades amb la Marca Parcs Naturals, 24 empreses d'Alacant, 36 
empreses de Castelló i 60 de València, i al llarg de l’acte es farà entrega de 21 noves 
certificacions. D'estes 120 empreses, 59 corresponen a producte natural, 6 a producte 
artesà i 55 a turisme de naturalesa.  
 
Els Parcs Naturals amb més empreses acreditades són el Parc Natural Hoces del 
Cabriel que compta amb 22, el Parc Natural de la Serra d’Espadà amb 18, el Parc 
Natural de l’Albufera també amb 18 entitats, el Parc Natural de la Serra de Mariola 
amb 8, seguits per Penyagolosa amb 8 empreses i el Parc Natural del Carrascar de la 
Font Roja amb 7 certificades.  
 
Els 22 parcs naturals que existeixen a la Comunitat Valenciana, són un motor de 
desenvolupament sostenible que genera complementarietats entre les activitats 
socioeconòmiques i el compromís amb la conservació del medi ambient, que aporten 
al territori valors ambientals, culturals i patrimonials.  
 
 
 

VII Mostra de Parcs Naturals 
 
En esta edició de la Mostra estaran presents 43 empreses de productes i servicis de 
la Marca Parcs Naturals implantats en tota la Comunitat Valenciana, en una jornada 
de trobada, participació ciutadana i comerç de proximitat, on mostraran els seus 
productes i servicis com ara: vins del Parc Natural de las Hoces, olis del Parc Natural 
de la Serra Mariola, embotits del Parc Natural de Penyagolosa, formatges del Parc 
Natural de Serra d’Espadà i el Parc Natural de la Mata-Torrevieja. 

Durant la jornada hi haurà tast d’olis, show cookings, actuacions musicals tradicionals 
com la Rondalla «Raíces de Gátova» i el «Grupo de baile de Marines» o l’actuació 
musical del cant de batre a càrrec de José Manuel «Pixurri» de Alba i Noelia Llorens 
«Titana» i el grup «Rascanya Klandestina» A més, hi haurà rocòdrom i tirolina per als 
més menuts i menudes, tallers d’educació ambiental organitzats pels educadors dels 
Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana i un taller de càlcul de l’emprenta de 
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carboni per part del Centre d’ Educació Ambiental de Sagunt, seran altres de les 
activitats de la VII Mostra de Productes de la Marca Parcs Naturals.  

Enguany, també estarà en la mostra el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat 
Valenciana (CEACV). El CEACV celebra el seu 20é aniversari i s'ha constituït com el 
centre públic de referència en educació ambiental. En la jornada ocuparà una de les 
carpes i educadors del seu equip desenvoluparan un taller sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

L’acte serà presentat per l’alcalde de València, Joan Ribó i el secretari autonòmic de 
la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada, i 
assistiran el regidor delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi 
Campillo i el Director General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, Antoni Marzo.  

L’alcalde Joan Ribó i el Secretari Autonòmic Fran Quesada seran els encarregats 
d’entregar les 21 noves certificacions de la Marca Parcs Naturals a les empreses 
adherides en 2017 i 2018 en l’acte institucional que es celebrarà a les 11:30h. 

 

 


