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El Centre d'Interpretació de la Natura de Quart 
de Poblet està situat al Parc Fluvial del Riu Túria 
al seu pas per esta localitat. El centre està 
gestionat per la Fundació Limne i l'Ajuntament 
de Quart de Poblet.
És una porta oberta al riu Túria i a la resta 
d’ecosistemes d'aigua dolça de la Demarcació 
Hidrogràfica del Xúquer.

Som rius
Els rius vertebren els territoris, modelant el 
nostre paisatge i la nostra cultura. L'aigua, 
donadora i receptora de vida, és l'ànima del 
Parc Natural del Túria, de la què depenen la 
fauna i la flora.
El CIN presenta una visió integral de l'aigua i 
ens dóna a conèixer la seua importància per a 
la biodiversitat del Parc Natural i per a 
nosaltres. Acosta't, aprèn com arriba a casa i 
com retorna al riu, observa com ha marcat la 
història del nostre municipi en forma 
d'empremtes patrimonials i reflexiona sobre 
com podem fer-ne un millor ús.
Des del CIN, l’Ajuntament de Quart de Poblet i 
la Fundació Limne, vos convidem a formar part 

de la conservació i millora del riu. 
Volem ser un referent en l'estudi de rius 
mediterranis i la participació ciutadana a través 
de les nostres propostes:

Els ulls del riu
Els tècnics del CIN realitzen seguiments de la 
biodiversitat i la qualitat de l’aigua, per establir 
l’estat ecològic del Túria. La major part de 
seguiments es basen en projectes de ciència 
ciutadana i estan oberts a la participació de 
voluntaris i voluntàries ambientals. Voleu 
formar-ne part?

Cuidem del riu
De manera periòdica organitzem neteges de 
residus i, a banda, estem pendents de la 
vegetació invasora, que anem llevant i 
substituint per vegetació autòctona, amb ànim 
de restaurar el bosc de ribera original.

Natura i cultura
Més enllà del voluntariat ambiental i les 
restauracions, divulguem els rius a través de 
visites guiades, tallers, exposicions temporals i 
organitzant cursos, congressos i seminaris 
de temàtiques relacionades amb el riu i 
la seua biodiversitat. 

Visita’ns
El CIN es pot visitar en grups concertats durant 
la setmana i està obert al públic en general els 
caps de setmana, en horari de 10 a 14 hores.


