
PARATGE NATURAL LES SALINES DE MANUEL 

 

On es troba? 

El Paratge Natural de Les Salines és un espai natural que es troba a l’oest del terme 
municipal de Manuel, a la comarca de La Ribera Alta, dins la província de València. El 
trobem a una latitud de 39º3’9.97”N i a una longitud de 0º29’23.1”. Té una altitud 
màxima de 107,7m i una superfície de 28,21ha. Al sud limita amb el terme municipal 
de Xàtiva i a l’oest amb el de Villanueva de Castellón. 

Es tracta de l’estrep septentrional del massís de Santa Anna. Aquest separa Villanueva 
de Castellón de la vall de Càrcer, al nord, i de la comarca de La Costera, al sud.  

 

 

Quina és la seva història? 

Han estat una font de sal comuna (Clorur de sodi) des de l’època romana i islàmica fins 
el 1873. L’aigua es treia de pous i s’exposava en basses per a que s’evaporara i quedara 
la sal comuna. Les basses es construïen escalonades unes davall d’altres, formant 
grades. El salobre que s’acumulava a les basses s’estenia a les eres, al Sol, d’aquesta 
forma s’eixugava del tot. La sal resultant, que s’arreplegava diverses vegades durant 
l’estiu, s’emmagatzemava a l’antiga casa de la sal de Les Salines. Les aigües que 
sobraven de la dessecació eren traslladades al riu Albaida a través de dos canals. De 
l’extracció de l’aigua de les Salines s’obtenien 230Kg de sal per cada 1000 litres 
d’aigua.  
 
Al 1883 s’intentaren subhastar les Salines, però l’intent va estar fallit, aleshores 
continuaren sent de la Hisenda Pública fins al 1897, any que deixaren de ser rentables 
perquè la sal que s’extreia era massa cara. En aquests temps foren transferides al 
Ministeri de la Guerra. Van estar destinades a l’Escola d’Enginyers i Sapadors. Els 
militars s’instal·laren l’any 1906. 

Els militars ocuparen la zona fins 1996, encara que deixaven als habitants de Manuel 
prendre el bany a la piscina d’aigua salada, fins que aquesta va caure en desús. També, 
durant la temporada de pasqua, deixaven als habitants del poble anar a “Regolar la 



Mona” al hui declarat Paratge Natural Municipal. A partir de 1996, es van començar les 
gestions per a la compra del terreny, que es va dur a terme l’any 2005. 

A l’actualitat l’antic campament militar s’ha convertit en el Poliesportiu Municipal. 
També es preveu l’obertura d’un centre de Turisme Rural. 

 

Per què ha estat declarat Paratge Natural Municipal? 

Ha estat declarat Paratge Natural Municipal mitjançant l’Acord del Consell de la 
Generalitat Valenciana del 3 de Febrer de 2006. 

Es tracta d’un paratge molt important per a la gent de Manuel perquè tota la seva vida 
han estat anant a aquest xicotet espai natural per a passar una estona divertida amb 
els amics, familiars, etc. i a la vegada gaudir de la naturalesa. A més a més, es tracta 
d’un espai singular degut a que trobem des de xicotetes serralades típiques de la zona 
mediterrània, fins ullals d’on emana aigua salobre (cosa que proporciona també una 
vegetació típica).  

La composició del sòl i la seva història, fa que aquest paratge compte amb algunes 
espècies endèmiques, que sols es troben a xicotets indrets de la rodalia. És el cas de 
l’espècie Limonium mansaneatianum que es troba a les surgències d’aigua salobre sols 
als termes de Manuel i Xàtiva, d’ací la seva importància. 

 

Quina és la seva composició? 

Es tracta d’una serralada de roca calcària que pertany a l’era geològica del Terciari. 
També conté altres roques de composició més arenosa, anomenades Arenisques de 
Manuel, que es combinen en aquest terreny amb un aflorament de material més antic, 
de l’era Secundària. Es tracta de l’argila rogenca i l’algeps grisenc del període Triàsic, 
facies keuper, que presenten un alt contingut en sals minerals, d’ací l’ús de les Salines 
per a la producció de Sal comuna.  

 

Quina és la seva vegetació? 

La vegetació d’una zona depèn de les característiques 
del sòl on es troba. La composició de Les Salines, en 
quant a la litologia, són argiles i margues que erosionen 
amb molta facilitat. Aquesta característica, sumada a 
les fortes pendents de la zona i a una absència de 
coberta vegetal protectora, fa que apareguen forts 
processos d’aixaragallament. 

Es tracta de sòls amb un alt contingut en sals. Aquesta 
és la característica que condiciona la tipologia de les espècies que habiten a la zona. 

L’estrat arbori està format en la seva majoria per Pinus halepensis (Pi blanc) que, 
encara que no hi ha indicis, es pensa procedeix de repoblacions ja que l’estrat arbori 
típic d’aquestes serralades mediterrànies és el Quercus ilex (Carrasca). 



El substrat arbustiu es caracteritza per la presència d’espècies típiques de la conca 
mediterrània com són: Pistacia lentiscus (Llentiscle), Quercus coccifera (Coscoll), 
Chamaerops humilis (Margalló), Rosmarinus officinalis (Romer), Thymus vulgaris 
(Timonet), entre altres. 

A la zona on es troben les surgències d’aigua és on trobem les espècies més importants 
del paratge. Trobem espècies comuns com: Juncus sp (Jonc), Arundo donax (Canya), 
Phragmites australis (Canyís). I també algunes espècies més difícils de trobar com: 
Tamarix gallica (Tamariu), o Limonium mansaneatianum (espècie endèmica amb 
poques poblacions que es troben al voltant dels termes de Manuel i Xàtiva).  

 

I la seva fauna? 

Entre la fauna hi ha una important diversitat degut a que 
trobem una varietat d’ecosistemes important. 

Entre els mamífers destaca la Rabosa, la Geneta, el Porc 
Senglar, el Conill, la Llebre i la Musaranya comuna.  

Entre els rèptils trobem el Dragó, la Sargantana cuallarga i 
l’escurçó ibèric. 

Dins el mon dels amfibis, trobem el Gripau comú i el Gripauet. 

En quant a les aus, ens complauen amb la seva presència el Picot verd, la Senyoreta, el 
Capellanet, l’Alosa, les Cogullades, el Còlit ros, la Perdiu, el Mussol comú, el Pardal 
Xarrec, el Xoriguer i l’Àguila de panxa blanca.  

 

Per que cal conservar-les? 

Cal conservar-les perquè en elles trobem espècies endèmiques que, si no les deixem 
viure amb tranquil·litat al seu espai, en pocs anys sols seran un record del passat. 

A més a més, també és important el valor paisatgístic, ja que la serralada del paratge 
contrasta amb tota la zona de vall del voltant, entapissada tota ella de cultius de 
tarongers. No cal comentar la importància de tenir a prop de casa un espai verd on 
poder gaudir de moments de pau i tranquil·litat, i poder respirar l’aire pur que ens 
proporciona la natura. 

Per al municipi de Manuel té un valor afegit, 
ja que han estat sempre part de la seva 
història. Els avantpassats del poble usaven el 
paratge per a obtenir sal comuna. Després 
amb l’entrada dels militars, els habitants del 
poble accedien a aquest paratge durant 
l’època de pasqua, però en alguns moment 
interaccionaven amb els militars que venien a 
la base a fer maniobres. Per tots aquests 
motius, al valor natural de la zona, li sumem 
el valor sentimental de tots els moments 
viscuts a en aquest espai.  



 


