
Distingit Sr.: (Carta a la premsa) 
 
 
L’Ajuntament del PP d’Artana, contravenimt acords de consistoris anteriors i setències 
de l’Audiència Territorial de València i del Tribunal Suprem, relatives a la protecció del 
paratge de les Penyes Altes, ha aprovat iniciar els tràmits per tal de desprotegir la zona, 
actualment sol protegit no urbanitzable, a fi que l’empresa explotadora puga ampliar la 
pedrera de les Penyes Altes o Aragoneses, cosa que suposarà sens dubte la destrucció d’un 
dels paratges mes valuosos de la Serra Espadà i indiscutiblement el més interessant de la 
Plana Baixa. 
 
Aquesta decisió tan poc sensible de cara els valors medi ambientals ha despertat molta 
preocupació per part de grups ecologistes i consevacionistes, partits polítics i gran 
nombre de persones a títol individual. 
 
Com fruit d’aquesta preocupació s’han succeït les visites a la zona de gran nombre 
d’entitats, entre les que cal destacar grups escolars i també polítics. Precisament un d’ells, 
Jesús Huguet en nom del grup Socialista a les Corts Valencianes, a dirigit unes preguntes 
a la Consellera d’Agricultura i Medi Ambient, manifestant la preocupació i malestar que 
hi ha per la possible destrucció del paratge, i amb l’esperança que la Consellera puga 
evitar tan gran mal. 
 
Les preguntes són les següents: 
 
La Sra. Consellera deu saber que les Penyes Altes (dites també Aragoneses) 
són indubtablement l’espai més interessant de la Plana Baixa. Pensa incloure-
les dins el futur parc de la Serra Espadà? De quina Forma? 
 
Estarà la Senyora Consellera assabentada de l’existència d’una pedrera en el 
paratge de les Penyes altes. Com pensa es pot compaginar el treball de la 
pedrera i la conservació del paratge? 
 
L’Ajuntament d’Artana ha aprovat iniciar els tràmits per tal d’autoritzar 
l’ampliació de la pedrera existent actualment, al marge esquerre de la 
Rambla d’Artana en direcció cap a les Penyes Altes, cosa que suposaria, 
segons afirmen els ecologistes i els estudiosos en temes mediambientals, la 
destrucció total de la zona com paratge digne d’ésser preservat. Quina va a 
ser l’actuació de la seva Conselleria en aquest afer? 
 
Davant el perill de destrucció, amb l’ampliació de la pedrera existent i altres 
agressions derivades d’aquesta activitat industrial: Pensa consentir la seva 
Conselleria la desfeta de la zona contravenint unes sentències favorables a la 
conservació, tant de l’Audiència Territorial de València com del Tribunal 
Suprem? 
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Paco Mariscal: “El empecinado”. En Diario El País, 7 DIC 1998 

 El frío que cruza el estos días el País Valenciano puede obligar a la ciudadanía a cerrar la boca, 
por mor de cuidar las gargantas. Aunque las bajas temperaturas no imponen silencio, que el 
silencio lo impone el olvido. Y aquí se nos olvida con frecuencia que tenemos un litoral 
marítimo deteriorado durante décadas por la especulación y un salvaje urbanismo; por donde 
la Sierra Espadán se nos olvidan las ultrajadas Peñas Altas o Peñas Aragonesas; las agresiones 
cotidianas y chulescas al Marjal de Pego, se nos olvidan, y el olvido y el silencio son ahí algo 
más que una vergüenza europea. Son silencios y olvidos, en primer lugar, de quienes nos 
gobiernan desde la Generalitat valenciana, pues la responsabilidad primera recae en ellos a la 
hora de cuidar y preservar los ecosistemas y los parajes naturales autonómicos. Y el diablo 
sabrá con qué se encontrarán las futuras generaciones de valencianos; que a ellos, a nuestros 
gobernantes, les importa algo menos que un rábano o comino que las truchas americanas 
devoren hasta su extinción en el río Serpis nuestros fartets y samarucs autóctonos. Pero no 
siempre es así. José Bono, el empecinado, ni calla ni arrastra el fantasma de una maltrecha 
conciencia medioambiental. Obstinado y terco, el presidente autonómico de nuestros vecinos 
manchegos habló, con el necesario apoyo social tras él, y se salvaron abedules y avutardas, 
corzo y jara, quejigos y buitres negros en el ahora parque nacional de Cabañeros. El ejército 
tenía previsto allí un campo de maniobras y una diana para el tiro; los militares buscaron otras 
soluciones, y ahí están las cigüeñas negras y los alcornoques a escasas horas de nuestros 
domicilios si viajamos por el vial faraónico de Contreras, recién puesto en servicio. De hoz y de 
coz, es decir, sin reparo y sin miramiento, se plantó el manchego Bono, y tras él un sector 
amplio de la ciudadanía, para salvar esos desfiladeros profundos, esas gargantas y tajos que 
configuran las Hoces del Cabriel, tan vecinas que también son nuestras; y ahí está el pino y el 
brezo, y unos de los parajes agrestes más bellos en suelo hispano. Una sonrisa pícara se 
dibujaba en el rostro de José Bono ese otro día. Desde Contreras miraba el empecinado Bono 
hacia el sur, hacia donde las Hoces. Y mientras -sin reparo y sin miramiento para con las 
decenas de millones que costó a las arcas públicas el acto-, nuestro autonómico presidente 
inauguraba el necesario y faraónico vial que cruza el pantano valenciano-manchego. Y el frío 
no cerró la boca de nuestro Eduardo Zaplana ante las cámaras, y nos habló de agravios 
históricos solucionados y de la bondad sin par de las acciones de gobierno del PP. Y tiene razón 
Eduardo Zaplana, porque Ramsés construyó su pirámide solo y con sus manos, sin arca real y 
sin obreros, tal y como Felipe II construyó El Escorial. Y es que aquí no es el frío quien cierra las 
bocas, sino el olvido. El olvido del Marjal de Pego, el olvido del samaruc o el olvido de los 
accidentados durante la construcción del necesario y faraónico vial, el olvido del necesario y 
loable empecinamiento de José Bono por mor de salvar las Hoces. 
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PENYES ALTES D’ARTANA 

UNA BONA NOTÍCIA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA ZONA 

Després de vint-i-set anys d’activitat depredadora i irracional d’aquest 
singular paratge de la Serra Espadà, finalment la pedrera ha deixat 
d’explotar-se. 

Ha sigut molta l’oposició que ha tingut aquesta activitat, de fet va ser 
l’inici dels moviments ecologistes de La Plana, però també 
desgraciadament han hagut moltes complicitats, suposem que algunes 
interessades. 

El balanç per al poble d’Artana, per a la Serra Espadà i per a la conservació 
del medi no ha pogut ser més desastrós: un paratge excepcional devastat 
per sempre, un entorn contaminat i empobrit per la pols, el soroll i la 
contaminació, inclús vam patir un incendi de 17 hectàrees provocat pels 
treballs poc respectuosos de l’empresa explotadora.  

Evidentment que per a les empreses que han operat en la pedrera els 
guanys han sigut de milers de milions de pessetes, guanys evidentment 
augmentats per la poca o nul·la cura a l’hora de realitzar els treballs, com 
es pot demostrar en el corredor de la rambla, on un encarregat de la 
mateixa empresa va qualificar el treball fet allí com “rapinya minera” o en 
l’estat general de la pedrera, que no es va ajustar al projecte que dictava 
l’abancalament dels terrenys susceptibles posteriorment de ser restaurats.  

Així, en el balanç negatiu per a la societat podem contar un treballador 
mort en accident laboral; un incendi, com hem dit anteriorment; la 
desaparició d’algunes espècies com el mussol reial que abans nidava, una 
enorme cicatriu a la muntanya que no es restaurarà mai.  

Ara, quan l’activitat ha cessat, encara hi ha milers de tones de grava que 
s’erosionen cap a la rambla i tapen tots els clots d’aigua permanent tan 
útils perquè tenien una flora important i servien com abeurador per a la 
fauna. 

Podria pensar-se que l’ajuntament d’Artana ha tingut uns grans guanys 
per a mantenir una activitat tan degradant durant tants anys. No ha sigut 
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així: en l’any 1981 l’empresa va fer un donatiu voluntari a l’Ajuntament de 
300.000 pessetes que aquest es va gastar en bous al carrer, i 
posteriorment ha pagat l’IAE com qualsevol empresa menor de les que hi 
ha al poble. 

Ara tenim notícia que l’empresa propietària de la pedrera “Aragonesas” 
(així és com es denomina), vol augmentar els guanys venent una pedrera 
de difícil accessibilitat, a causa de la irracionalitat de l’explotació que 
buscava la rendibilitat màxima per sobre de qualsevol altra consideració, 
medi ambiental o de seguretat. 

Per això, advertim a qualsevol empresa del sector que no intente 
comprar la pedrera com una ganga, pot ser que aquesta li coste molt 
cara per les condicions difícils de la mateixa pedrera, perquè està 
pendent la restauració i perquè l’Ajuntament i la Conselleria tenen una 
sensibilitat medi ambiental superior a algunes altres èpoques. Però si tot 
açò no fóra prou per a dissuadir-los, tindrien molts veïns disposats a que 
la Pedrera de les Penyes Altes no s’explote mai més. 

Josep Herrero Cabanyes 

 





Hola amigues i amics: 
  
Tinc una bona notícia per a tots els amants de la natura. La 
pedrera de les Penyes Altes d'Artana fa uns mesos que 
estava parada, ara l'ajuntament ha decidit revocar la 
llicència a l'empresa i clausurar-la per sempre. 
Han sigut 27 anys de lluita però ha valgut la pena. 
Podem fer un parte de guerra: "En el día de hoy, cautivo y 
desarmado el Ejército depredador de la pedrera de les 
Penyes Altes, han alcanzado las tropas ecologistas sus 
últimos objetivos medioambientales" 
Aquesta guerra ha acabat 
 

Salutacions ben cordials 
 
Josep Herrero 

(Correu enviat el 5 de febrer del 2008) 
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Lunes 18 de febrero de 2008  

 

 

  

Artana suspende las licencias de actividad en el  
PGOU para evitar la 
reactivación de la cantera 
 
 

el lugar. Camino por el que se accede a la cantera de Artana, 
actualmente paralizada. 

 carlos pascual 
 

El acalde argumenta que el nuevo plan general 
contempla la construcción de viviendas en los 
alrededores. Vilar matiza que la suspensión no afecta 
a los trabajos de adecuación de la zona 

Nerea Soriano, Castelló 
Aprovechando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Artana, el Partido Popular y el 
PSPV han aprobado en el pleno extraordinario del pasado miércoles y por unanimidad la suspensión del 
otorgamiento de licencias para evitar la compra de la cantera y que se retomara la actividad de extracción 
de piedra. 
La suspensión se prolongará a lo largo de un año, tal y como se recoge en el artículo 101 de la Ley 
Urbanística Valenciana (LUV), pero se podrá prologar hasta "la aprobación definitiva del nuevo 
planeamiento". Asimismo, las suspensión de licencias afecta a aquellas actividades "susceptibles de afectar a 
la seguridad, al medio ambiente o a la salud de las personas que se pretendan desarrollar en suelo no 
urbanizable y suelo no urbanizable de especial protección en todo el término de la localidad". 
El alcalde de Artana, Enrique Vilar, explica que en el nuevo PGOU se contempla el desarrollo urbanístico de 
una zona próxima a la cantera por lo que se ha considerado que "la mejora opción" es evitar que se vuelva a 
iniciar la actividad de extracción. "Creemos contradictorio hacer viviendas cerca de una zona de esta 
características", añade Vilar. No obstante, el munícipe señala, y así consta en el informe del acuerdo, que la 
suspensión "no afectará a las obras o trabajos de restauración de canteras o zonas degradadas, siempre que 
estos resulten compatibles con el nuevo planeamiento propuesto en el concierto previo del PGOU". 
Por eso, después de resolver no reanudar las extracciones, quedará pendiente la restauración de la zona 
explotada. Una restauración que deberá asumir la empresa explotadora que, actualmente, se encuentra en 
suspensión de pagos. 
A esta cuestión se refería el concejal del PSPV, Rafael Pitarch, quien señalaba que el problema ahora se 
plantea en la necesidad de adecuar el entorno de la cantera. "Tenemos que intentar que, de una manera 
legal, la mercantil se haga cargo del coste de la rehabilitación", añade el socialista. 
Cabe recordar que la empresa ha presentado un aval para que se haga dicha adecuación, un aval que 
Pitarch ha calificado de "irrisorio" y con el que no tendrían "ni para empezar". En el caso de que la 
propietaria de la cantera, finalmente, no pudiera asumir los gastos de la rehabilitación "tendríamos que 
estudiar la manera de poder ejecutarla a través de la Generalitat, del gobierno central o a través de alguna 
propuesta de otra mercantil y hacerlo de manera que no suponga un daño para las normas del PGOU". De 
momento, el edil del PSPV dice que "tendrán que ser los técnicos municipales los que analicen la situación y 
nos informen de ello en el próximo pleno ordinario correspondiente al mes de febrero". 
El 13 de febrero de 2008 ha pasado a ser un día "especial" en Artana. El concejal del PSPV destaca que, en 
esta ocasión, se ha dado un lección de buena política. Tanto el PP com los socialistas se han puesto de 
acuerdo en poner fin a una de las canteras más polémicas de la provincia. Una cantera a la que se opusieron 
muchos vecinos y que avaló el PP. Así y todo, el grupo popular "ha manifestado su más clara intención de 
no volverla a abrir". 





 

 

 

 

Estimats amics: 

 
Com podeu comprovar en aquestos dies per la premsa, estan traent grava del 
corredor de la Rambla a les Penyes Altes, aquesta grava formava part d'una 
restauració mínima que va iniciar l'empresa, el que passa es que darrerament part 
d'aquesta grava a caigut a la Rambla i ha tapat els tolls d'aigua tan beneficiosos per 
a la fauna i que contenien una important flora, però al nostre entendre açò no 
justifica que se l'emporten el camions de Lubasa, el que caldria és mantenir aquest 
material com a principi d'una futura restauració però mantenint-lo en condicions 
que arrelaren les plantes, posant terra fèrtil i impedint que caigués a la Rambla tal 
com ara passa. 

Les fotos sense títol corresponen als treballs d'extracció de grava de les Penyes 
Altes així com dos articles de premsa que també ús envie. 

Les fotos que diu Sabata i la IMGP0336, són de l'extracció de terra d'aquesta 
partida també del terme d'Artana, a l'est de la població al peu de la Serra Bandera, 
la distància del poble és d'uns 500 m. i les coordenades son: N. 39º53,183. W 
0º14,890. 
Són dos accions presumptament delictives i perjudicials per al medi. 

Perdoneu, he tingut que fer l'enviament massiu perquè si ho faig un a un s'esborren 
les fotos. 
  
Atentament  
  
Josep Herrero cabanyes  
  
Telèfon 686124262 

Artana 24-04-2008 



Sr. Director de la Transbetxí: 
 
En primer lloc vaja la nostra més cincera felicitació per una activitat 
que en un primer moment va ser una iniciativa molt original i ara al 
cap de la XXIª edició conserva aquest atractiu de ser única, suposem 
en el mon, i força professional tan en la realització de la carrera com 
en tota l'organització.  
 
No obstant al nostre entendre, opinió que hem constatat amb biòlegs 
de molt de prestigi a la nostra zona, creem que deurien fer algunes 
modificacions en l'itinerari i tal volta també amb la data, ja que 
aquest temps és època de cria i nidificació de la majoria d'espècies 
animals que habiten la nostra zona. 
 
El pas per les Penyes Altes deuria ser eliminat en noves 
edicions per ser una zona d'incalculable valor ecològic i molt 
fràgil degut entre altres raons a que en aquestes roques 
aniden moltes espècies protegides de l'avifauna valenciana. 
 
Actualmente están en procés d’aparellament i cria principalment a les 
Penyes Altes, les aus protegides (rapinyaires nocturnes i dïurnes) que niuen en 
els seus penyassegats. Període que s'inicia un mes abans de la Transbetxí, i és 
fàcilment interromput pels sorolls forts dels motocultors (54 en total), tota altra 
clase de vehicles i la presència massiva de públic, podent tenir com a 
consequència l'abandonament dels nius i els ous que estaven covant. 
 
Ignorem quina classe de permís tenen per a fer eixe trajecte i qui el 
concedeix, no sé si han consultat a l'Ajuntament d'Artana, a la 
Conselleria de Territori i Habitatge o al Director del Parc Natural de la 
Serra Espadà. 
 
Hem constatat l'amabilitat de les persones de l'organització de la 
carrera i la cura que tenen en mantenir el seu lloc de control lliure de 
deixalles, però no es pot dir el mateix de tots els espectadors. Per 
aquest motiu també ens agradaria saber si tenen un servei de neteja 
per a deixar els llocs per on ha passat la carrera lliure de brutícia. 
 
Espere que entenga aquesta reflexió com una aportació possitiva per 
a millorar la seva prestigiosa competició i fer-la compatible amb el 
medi ambient, eixa és la nostra intenció. 
 
Atentament  
 
Josep Herrero Cabanyes, (expresident de la Societat d'Amics de la 
Serra Espadà) 
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Sr Conseller de Territori i Habitatge: 
 
En aquest escrit volem donar la nostra opinió sobre el pas de la 
Transbetxí per les Penyes Altes el dia 18 d’abril del present any. 
Reconeixem el valor d’aquesta activitat esportiva que en un primer 
moment va ser una iniciativa molt original i ara al cap de la XXIª 
edició conserva aquest atractiu de ser única, suposem en el mon, i 
força professional tan en la realització de la carrera com en tota 
l'organització.  
No obstant al nostre entendre, opinió que hem constatat amb biòlegs 
de molt de prestigi a la nostra zona, creem que deurien fer algunes 
modificacions en l'itinerari i tal volta també amb la data, ja que 
aquest temps és època de cria i nidificació de la majoria d'espècies 
animals que habiten la nostra zona. 
El pas per les Penyes Altes deuria ser eliminat en noves 
edicions per ser una zona d'incalculable valor ecològic i molt 
fràgil degut entre altres raons a que en aquestes roques niden 
moltes espècies protegides de l'avifauna valenciana. 
Actualment estan en procés d’aparellament i cria, principalment a les Penyes 
Altes, les aus protegides (rapinyaires nocturnes i diürnes) que niden en els seus 
penya-segats. Període que s'inicia un mes abans de la Transbetxí, i és fàcilment 
interromput pels sorolls forts dels motocultors (54 en total en la present edició), 
tota altra classe de vehicles i la presència massiva de públic, podent tenir com a 
conseqüència l'abandonament dels nius i els ous que estaven covant. 
Ignorem quina classe de permís tenen per a fer eixe trajecte i qui el 
concedeix, no sabem si han consultat a l'Ajuntament d'Artana, a la 
Conselleria de Territori i Habitatge o al Director del Parc Natural de la 
Serra Espadà. 
Hem constatat l'amabilitat de les persones de l'organització de la 
carrera i la cura que tenen en mantenir el seu lloc de control lliure de 
deixalles, però no es pot dir el mateix de tots els espectadors. Per 
aquest motiu també ens agradaria saber si tenen un servei de neteja 
per a conservar els llocs per on ha passat la carrera lliure de brutícia. 
Espere que entenga aquesta reflexió com una aportació positiva per a 
millorar una prestigiosa competició i fer-la compatible i respectuosa 
amb el medi ambient, eixa és la nostra intenció. 
 
Atentament  
 
Josep Herrero Cabanyes, (expresident de la Societat d'Amics de la 
Serra Espadà) 
 

Artana 24 d’abril de 2009 
 



Excel·lentíssim Senyor: 

 

Josep Herrero Cabanyes, major d’edat amb DNI 18844441-N, 
domiciliat al c/ de la Surera 56-A d’Artana (Plana Baixa), amb 
telèfons 964611381 i 686124262, correu electrònic: 
josepherrero@hotmail.com  

 

EXPOSA: 

Que des de l’any 1981 ha estat operant en Artana una Pedrera 
en el paratge de les Penyes Altes, zona de singular valor a la 
Serra Espadà. Aquesta pedrera al llarg de 27 anys a actuat amb 
moltes irregularitats tan en el respecte a la legalitat, a la cura de 
l’entorn com a la protecció dels treballadors. (Aquestes 
mancances les expliquem en la memòria que no adjuntem per 
ser massa extensa, però que si ens la sol·liciten estarem 
encantats en enviar-la per correu electrònic). 

Ara segons la pàgina e.informa del Registre Mercantil 
d’Empreses es troba en situació d’extingida, des del mes de 
gener de 2008.  

És ben evident que no ha restaurat l’entorn tal com assenyala el 
pla que va presentar la pròpia empresa explotadora i les lleis 
medi ambientals exigeixen. 

Per aquest motiu  

 

DEMANA: 

Posen els mitjans necessaris per a obligar a l’empresa 
responsable o a l’altra o altres empreses que per llei duen 
assumir la responsabilitat, a restaurar la pedrera per tal d’evitar, 
en el possible, el greu impacte que causa a un entorn tan 
emblemàtic com són les Penyes Altes d’Artana. 
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Així mateix, la restauració devia incloure el manteniment de la 
grava resultat de l’explotació que s’encontra en la pedrera, 
principalment situada al voltant de la Penya Tiradora, evitant que 
aquesta caiga descontroladament a la Rambla com passa ara. 
També caldria netejar aquest material en els clots d’aigua del llit 
de la referida Rambla, ara tapats per causa d’aquest procés tan 
perjudicial per al medi de la zona. 

En el cas que no compliren amb la restauració de les zones ja 
explotades, demanem que se’ls denuncie i s’òbriga expedient 
sancionador, en forma i termini per a que no puga prescriure cap 
de les possibles infraccions i/o omissions que hagen comés. 

És petició que espera siga atesa amb atenció i diligència perquè 
creu es justa i d’interés per al medi i per a la societat. 

 

Artana a 4 de maig de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENYOR CONSELLER DE TERRITORI I HABITATGE. 



 Sol·licitud de declaració de les 
Penyes Altes com a Monument 
Natural de la Comunitat Valenciana 
divendres 5 de juny de 2009.  
  

AL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 

Excel·lentíssim Senyor: 

Josep Herrero Cabanyes, com a representant d’Acció Ecologista Agró a la Serra Espadà: 

EXPOSA que en la Serra Espadà entre les poblacions d’Artana, Betxí i Onda hi ha un paratge 
singular anomenat Penyes Altes o Penyes Aragoneses, aquest paratge forma una unitat 
geogràfica d’uns 6 km2 que engloba part del territori d’aquests municipis, si bé té com a lloc 
central les referides Penyes. 

En geologia predominen les roques silícies, la flora està representada per la surera i altres 
plantes característiques de l’Espadà amb alguns endemismes, en el que respecta a la fauna és 
lloc de cria de moltes espècies, principalment aus rapinyaires protegides. Però tal vegada el que 
més impressiona al visitant és l’extraordinària bellesa del paisatge. També cal manifestar que les 
Penyes Altes o Aragoneses han estat amenaçades per una pedrera situada en aquest lloc durant 
27 anys. Tan sols la intervenció de centenars de persones i la preocupació de milers de ciutadans 
han fet que aquesta zona no es destruïra. Tanta és la bellesa de la zona que el 2 de desembre de 
1996, la Comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes en la reunió nº 8 de la IV 
legislatura van aprovar per unanimitat instar al Consell a declarar les Penyes Altes o Aragoneses 
Monument Natural de la Comunitat Valenciana. 

Com aquesta declaració encara no s’ha fet: 

DEMANEM que avalen la nostra sol·licitut i insten al Govern Valencià a declarar les Penyes 
Altes o Aragoneses Monument Natural de la Comunitat Valenciana. 

Es petició que demanem perquè és justa i d’interés per a la conservació del medi i per a la 
societat. 

16 de Maig de 2009 

 

 LES PENYES ALTES: Una proposta per a la declaració de Monument Natural de 
la Comunitat Valenciana i integració dins el Parc Natural de la Serra Espadà 
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El CVC propone declarar Penyes Altes de 
Artana Monumento Natural  
Destacan los valores paisajísticos, históricos y culturales como argumentos de su 
propuesta al Consell 

EUROPA PRESS/R. PARDO CASTELLÓ  

 
El Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó ayer en la sesión plenaria de octubre en el 
municipio de la Vall d'Alcalà (Marina Alta), apoyar la declaración del paraje de les Penyes Altes, 
de Artana, como Monumento Natural de la Comunitat. En su decisión la institución valoró esta 
propuesta puesto que representa un significativo valor medioambiental, cultural, histórico y 
toponímico 
Además el Consell, sugiere a las autoridades competentes la intervención en este espacio que 
ocupó una cantera, con el propósito de recuperarlo, y ha instado a los municipios afectados, así 
como a la Diputación de Castelló, a la correcta señalización de la toponimia valenciana. 
Penyes Altes ocupa una inmejorable situación dominando el termino de Artana. Sus valores 
ecológicos y paisajísticos han sido esgrimidos por los ecologistas para lograr su protección y 
evitar la presión que las canteras parra extracción de áridos han ejercido sobre el entorno del 
monte, también conocido como Peñas Aragonesas. Sin embargo, los intereses económicos lo 
dejaron fuera del parque natural de Espadán. 

 

27-10-2009









 



El Consell Valencià de Cultura a 
favor de la declaració de les Penyes 
Altes com a Monument Natural 
EN RESPOSTA A LA PETICIÓ D’ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ FETA EN 

JUNY DE 2009 
dimecres 11 de novembre de 2009.  
  

El Consell Valencià de Cultura (CVC), a la seua sessió plenaria de 26 d’Octubre de 2009, 
acordà avalar la petició feta en Juny de 2009 per la nostra entitat, que podeu llegir junt 
amb l’informe de Josep Herrero, a l’article de la nostra web: 

Sol·licitud de declaració de les Penyes Altes com a "Monument Natural de la 
Comunitat Valenciana" 

El CVC demana al Consell la declaració del paratge de Les Penyes Altes o Aragoneses 
com a Monument Natural i la seua inclusió dins del Parc Natural de la Serra 
d’Espadà. 

Igualment el CVC demana la restauració de la pedrera actualment clausurada i el 
respecte per els valors culturals i de la toponímia tradicional. 

Esperem que el recolçament del CVC siga la culminació de trenta anys d’esforços de 
milers de ciutadans anònims i de les asociacions de defensa de la natura. 

Recomanem la lectura de l’informe elaborat per el nostre soci Josep Herrero, que ha viscut en 
primera fila totes les reivindicacions per la protecció de la Seraa Espadà, des dels primers 
Aplecs a la fundació de la Societat d’Amics de la Serra Espadà, els anys de voluntariat 
contra els incendis, la tramitació del PORN i la Declaració de Parc Natural. 

Adjuntem unes fotos de la visita guiada a les Penyes Altes que Josep va fer als joves 
ecologistes italians, algerians i marroquins que junt als valencians compartiren uns dies 
indescriptibles de convivència i intercanvi fa quatre estius, quan la pedrera encara estava en 
funcionament i contrastava encara més amb la bellesa del futur Monument Natural. 
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Compromís presenta en las Corts una 
propuesta para declarar monumento natural a 
les Penyes Altes de Artana 
Protección de Penyes Altes 
Compromís ha presentado en la Mesa de les Corts Valencianas una 
propuesta para que se declare Monumento Natural protegido a les 
Penyes Altes, de Artana. Una medida que avala la decisión del 
Consell Valencià de Cultura, por los valores históricos y ambientales 
de este paraje. 

 

 



Portada > Comarcas 
..SERRA D’ESPADÀ.. 

Piden incluir Penyes Altes en el parque 
.. 

09/02/2010   

La diputada autonómica por Iniciativa Mireia Mollà ha vuelto a exigir al Consell que 
declare la zona de Penyes Altes o Aragoneses como monumento natural y que la 
incluya en el parque de la Serra d’Espadà. En esta petición se remite a la que hizo 
en su día el Consell Valencià de Cultura (CVC) y Acció Ecologista Agró. Mollà 
recordó que el CVC ya reclamó la restauración de la Pedrera, que en la actualidad 
está clausurada al público. RD 

 



Información al Director el Parque de la Sierra Espadán 
sobre la entrevista con el alcalde de Artana  el martes día 9 
de febrero de 2010 

De: josep herrero cabanyes (josepherrero@hotmail.com)  
Enviat: divendres, 12 / febrer / 2010 12:19:16 
Per a:  parc espada (parque_espadan@gva.es) 

 

Estimado Antonio: 

El martes nos entrevistamos con Enrique, Joan Cabañes, Ramón 
Saborit y yo. Respecto a las carreras espera una instancia de Agró 
que te llegará también a ti, naturalmente que le gustaría le 
notificaran las carreras que piensan hacer en su término. 

El camino viejo Artana-Eslida está proyectado recuperarlo casi hasta 
el término de Eslida pasando por la Ermita, luego hablaríamos con el 
alcalde de Eslida con el fin de recuperarlo también en esa parte. Le 
hablamos también de recuperar la zona de la rambla y acondicionar 
la arena de la cantera para que no siga cayendo al cauce, estoy 
redactando un escrito, que te lo pasaré, denunciando los hechos a 
la Confederación Hidrográfica. 

Por último tratamos de la Protección de les Penyes Altes, tiene 
voluntad de iniciar los trámites pero tal vez necesite que tú le hables 
de ello para que vea la urgencia de tal medida, ya que estamos en 
un momento favorable que por alguna razón podría pasarse como 
ocurrió en el año 97 después de pronunciarse por la protección la 
Comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes. Yo le pasé los 
teléfonos de Juan Ors ya que él se ofreció a asesorarlo en este 
tema. 
  
Nada más de mi parte 

Recibe un cordial saludo 

 
Josep Herrero 

 



Josep Herrero Cabanyes, major d’edat, amb DNI 18.844.441-N i domiciliat 
en el C/ La Surera nº 56.A d’Artana (Castelló) 

 

EXPOSA: que en la Rambla d’Artana a partir de la pedrera de les Penyes 
Altes hi ha uns vessaments de graves a conseqüència de les repetides 
pluges que han tapat tots els clots d’aigua permanent que allí hi havia 
inclús en temps d’estiu, invadint el domini Hidràulic i també el camí 
ramader molts centenars de metres, impedint que els ramats i la fauna 
puga beure i arruïnant una flora i fauna endèmica de llit de riu que sempre 
ha existit. Adjuntem informació per a avalar el valor de la zona i li 
recordem que la Comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes, el 
dia 2 de desembre de 1996, va aprovar per unanimitat la proposta de 
declaració de les Penyes Altes com Monument Natural de la Comunitat 
Valenciana, també el Consell Valencià de Cultura en sessió del 27 
d’octubre de 2009 va recomanar al Consell aquesta declaració. Ens consta 
que estan també d’acord els ajuntaments implicats.  

 

És per aquest motiu que 

DEMANA: pose tots els mitjans necessaris per a que l’empresa propietària 
de la pedrera evite que en un futur la grava invadisca la rambla, la netege 
per tal que queda com abans dels vessaments i siga sancionada pel mal 
que està causant. 

 

És petició que fa perquè creu justa i d’interés per al medi i la societat. 

 

Artana a 17 de març de 2010 

 

EXCEL.LENTÍSSIM SENYOR CONSELLER DE MEDI AMBIENT. VALÈNCIA 
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