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LA NATURA POT SANAR-NOS

La tecnologia té un paper fonamental en les nostres vides, en aquest temps de pandèmia els
avanços tecnològics han sigut fonamentals. A part de tots els progressos relacionats amb la salut
que han fet possible disposar d'una vacuna per a la Covid-19 a final del 2020, convé ressaltar
l'auge de totes les plataformes que ens han ajudat a comunicar-nos, establir contactes durant el
confinament i facilitar el teletreball i la conciliació familiar. Però també és cert que ens enfrontem
a un ús creixent de la tecnologia i a un ritme cada vegada més ràpid de la vida moderna, oblidant
en alguns casos el que els entorns naturals poden oferir-nos sobretot per a la cura de la nostra
salut. Sembla que els últims anys la connexió amb la naturalesa ha anat disminuint, ens hem anat
aïllant d'ella i la contemplem com una cosa aliena a les nostres vides. La majoria de les persones
usen el seu temps lliure per a jugar a videojocs, mirar televisió o desplaçar-se pels seus comptes
en les xarxes socials. Molts de nosaltres ens hem acostumat a la gratificació instantània que
brinda aquest tipus d'entreteniment i hem oblidat el pur plaer que s'obté en asseure's una estona
amb la mare natura. I això és especialment important en la infància, els contactes primerencs
amb el medi natural contribueixen a la creació d'un sentiment de pertinença a la natura, a una
integració d'aquesta en les nostres vides i a una major conscienciació ambiental en edats adultes.
El confinament que hem estat patint és possible que haja jugat un paper important en el canvi de
tendència. Sembla que el nostre instint funciona i en els últims mesos, després de la recuperació
per part de la població dels espais públics, les visites als entorns naturals han anat en augment.
La natura pot fer meravelles per la nostra salut mental; augmenta els nivells d'energia i felicitat.
No és estrany que després de passar temps a l'aire lliure ens sentim més animats, alegres i
renovats. La investigació ens diu que només 20 minuts al dia en la natura poden augmentar
significativament els nostres nivells d'energia. Tenim una connexió natural amb els éssers vius. La
natura és un entorn en el qual prosperem, per la qual cosa és fonamental que forme part de les
nostres vides, especialment quan vivim i treballem en entorns construïts.
La natura també estimula la nostra creativitat. Si desconnectem completament de tota tecnologia,
estem més receptius als estímuls suaus i relaxants que ens ofereixen els espais naturals,
d'aquesta manera el nostre sistema d'atenció es renova i pot funcionar més correctament. En les
societats modernes estem constantment canviant de tasca i estem també més exposats a sorolls
forts i sobtats que repercuteixen negativament en la nostra concentració.
Nombrosos estudis han trobat que el temps que es passa a l'aire lliure pot reduir
considerablement l'estrès. S'ha comprovat que els espais naturals disminueixen l'estrès fisiològic i
psicològic degut en part a una restauració de l'atenció, a la reducció de la fatiga mental i a la
reducció dels nivells de cortisol. Fins i tot s'ha demostrat que la simple observació d'imatges o
escenes de naturalesa millora l'atenció selectiva en les persones joves i en adults majors.
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El gaudi dels espais naturals en un dels objectius inclosos en totes les declaracions d'espais naturals
protegits de la Comunitat Valenciana. Però no hem d'oblidar que l'objectiu principal d'aquests entorns és
conservar els valors mediambientals que atresoren. El gaudi ha d'estar garantit però la prioritat és la seua
cura, i la nostra a nivell individual. Les massificacions d'entorns concrets dificulten la conservació d'alguns
espais singulars i també fan impossible, en alguns casos, el compliment de les mesures sanitàries
recomanades per les administracions competents en matèria de prevenció de la Covid-19. És per això que,
entenent la necessitat generalitzada d'espais a l'aire lliure (que s'han assenyalat com a entorns més
segurs) demanem responsabilitat a l'hora d'accedir a aquests. Respecta la natura i a la resta de visitants
complint amb totes les recomanacions que des del servei de la xarxa de parcs naturals es fan. No està
permès tirar fem. Simplement intenta no generar-la. Evita els productes d'un sol ús. Reutilitza, millora i
recorre la naturalesa com a eco-turista i ajudaràs a mantenir-la salvatge i bella.
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CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT
ELS EQUIPS DEL PARC
NATURAL

Durant l'últim quadrimestre d'aquest any
2020, les 12 persones que formen part de les
tres brigades de conservació i manteniment
del Parc Natural -amb seus repartides
estratègicament per la Serra per a donar
servei a tot el territori: Eslida, Chóvar i
Ayódar-, han continuat realitzant les labors
encomanades,
relacionades
amb
la
conservació i manteniment de l'espai natural
protegit i, per tant, les seues poblacions;
concretament, durant l'últim quart de l'any, i
una vegada passat el període estival,
caracteritzat per les seues restriccions quant a
l'ús de maquinària forestal pel risc d'ignició
d'incendis forestals, els treballs de les tres
brigades s'han centrat en el condicionament
d'itineraris i treballs silvícoles, tant en
desbrossaments i podes de senders
senyalitzats i marges de camins rurals,
principalment, com en l'adequació d'àrees
d'ús públic, tant en el manteniment de les
instal·lacions (arranjament de clos perimetral,
mobiliari,
arranjament
de
murs
de
maçoneria...) com en el tractament de la
vegetació per a la seua adequació a les
normes tècniques quant a la prevenció
d'incendis forestals. Assenyalar també les
actuacions encaminades a la millora de la
biodiversitat, amb la plantació d'espècies
singulars de fulla ampla i productores de
fruits, o el condicionament de punts d'aigua,
com són surgències, bassals, etc, foment del
paisatge agroforestal i cultural, característic d'
Espadà, manteniment de la fauna silvestre
existent en la serra.
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NIT DE RATAPINYADES
LES NOSTRES ALIADES NOCTURNES

El divendres 4 de setembre es va organitzar a Aín una jornada per a donar a conéixer el fascinant món de
les ratapinyades. Les ratapinyades són animals de llegenda, són un grup molt desconegut i normalment
generen por i/o aprensió en la gent. Les supersticions, els mites, les històries i les afirmacions tradicionals
sobre les ratapinyades són abundants al voltant del món. Moltes relacionen a aquests mamífers voladors
amb la foscor, amb éssers sobrenaturals i amb *fenómenys paranormals.
Les ratapinyades figuren en la mitologia de moltes cultures al voltant del món, perquè són animals
distribuïts en tots els continents amb l'excepció de l' Antàrtida.
No totes les històries representen ratapinyades fosques. En la regió dels Balcans algunes persones usen
fragments secs dels cossos de ratapinyades com a talismans, i en un país com la Xina, ple de llegendes i
supersticions, es creu que són símbol de bona sort i felicitat.
Els mites sobre les rates penades formen part de la rica cultura humana i són un tresor immaterial. Però
no cal perdre de vista la realitat sobre aquests animals i la seua importància en la conservació d'espais
naturals. Les ratapinyades són uns d'aqueixos fascinants animals que ens ofereix la natura i els seus
beneficis són variats: dispersió de llavors, control de plagues (ajuden a combatre plagues en agricultura
com el barrinador de l'arròs) i fan més suportables les nits d'estiu a les ciutats. Una ratapinyada menja
entre 500 i 1000 insectes cada nit. Algunes espècies s'encarreguen de la pol·linització de les flors i del
manteniment i regeneració dels boscos; el seu guano serveix com a fertilitzant en grans quantitats. Això
ho converteix en una alternativa natural i orgànica per al cultiu agrícola.
Tot això van poder aprendre els participants en l'activitat en una dinàmica xarrada en el saló multiusos
d'Aín. Després d'un sopar de pa i porta i amb l'ajuda d'un micròfon d'ultrasons eixim a la recerca de les
diferents espècies per les coves i basses del municipi. Uns motivats participants s'encarregaran ara
d'estendre les bondats d'aquest curiós mamífer allà per on vagen.
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CONEIX LA SERRA
D' ESPADÁ

NO SOLS D'AIGUA ES VIU A
CHÓVAR

En aquesta ocasió ens aproparem a Chóvar, per a recórrer l'itinerari que va pel barranc d' Ajuez. La ruta
comença en l'embassament d' Ajuez, una bassa d'origen àrab. La zona està envoltada d'antics corrals no en
va el seu nom, significa lloc comú destinat al pasturatge. Ens endinsem pel barranc on ens esperava un
esplèndid bosc de sureres acompanyades de pins i brucs de gran port.
Els participants van poder conéixer les condicions específiques que necessiten aquests singulars arbres per
a viure i que troben en aquesta serra. I no és un tipus de bosc molt comú, el trobem només en set països
de tot el món. L'arbre necessita molta humitat, encara que siga ambiental i no precipitació directa, sòls
desproveïts de calç i muntanyes no gaire elevades, de fet les seues branques no estan preparades per a les
nevades i es trenquen si s'acumula massa pes. Aprofitarem també el lloc per explicar l'aprofitament del
suro, l'escorça de l'arbre, un aprofitament tradicional i sostenible d'aquest recurs utilitzat principalment en
l'elaboració de taps de vi i cava. Existeixen encara en la serra 3 fàbriques destinades a aquest efecte i una
trituradora. La conscienciació sobre l'ús del suro natural entre la població general és interessant perquè es
conserven aquests antics oficis i aquest ecosistema tan singular. Visitem també la font fresca, un paratge
molt estimat pels habitants de Chóvar. L'aigua que sorgeix en la Serra d' Espadà és de gran qualitat a causa
de la mena de sòl, gres roig, que posseeix la serra. El gres roig permet filtrar l'aigua obtenint una baixa
mineralització.
Visitàrem també les mines del Hembrar, originalment "enebral" ja que en la zona abundaven els ginebres.
S'aprofitava sobretot el cinabri, la principal mena del mercuri. Gràcies al mercuri, metalls com la plata i l'or
eren recuperats i fins i tot es recuperava l'or dels teixits. Això va suposar que les mines cresqueren en
importància i producció a mitjan S. XVI. Actualment aquesta activitat minera és inexistent, va deixar
d'explotar-se en la dècada dels setanta.
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DÍA MUNDIAL DE LAS AUS
CENS DE RAPINYARES DIUREAS
Durant el mes d'octubre se celebra el Dia de les Aus. En molts llocs d'Espanya es programen activitats per
a donar a conéixer la importància de la conservació d'aquest grup de vertebrats. Els ocells són indicadors
de qualitat de vida, ens mostren l'estat de salut del planeta. Són els nostres aliats i gràcies a ells coneixem
l'estat de conservació de la natura, fonamental per a tindre un entorn segur que garantisca un futur
sostenible per a totes les persones. Aprofitant la campanya i que personal del Parc Natural està
participant en el cens annual que la Societat Valenciana d’Orniotologia realitza sobre els rapinyaires diürns
es va organitzar una xarrada introductòria en el Centre de Visitants el divendres 16 i una eixida de camp el
dissabte 18 ja d'observació directa en el terreny. Les dates eren una mica tardanes per a veure un pas
abundant d'exemplars en migració com s'havia observat al setembre però des del punt d' obsevació triat,
el castell de Villamalur i amb l'abundant i de qualitat material aportat pels participants encara detectarem
alguns individus solitaris que possiblement decidiran passar l'hivern per aquestes terres. Va suposar una
manera de veure les serra amb uns ulls diferents. Una vegada fet el desplaçament fins a Villamalur i tenint
encara temps disponible ens acostem a les trinxeres de El Cabezo i EL Jupillo, situades en les proximitats.
Es tracta d'unes restes de trinxeres molt ben conservats, i reconquerits a la vegetació gràcies a
l'ajuntament de Villamalur, que van formar part de la línia XYZ. Aquesta línia, també denominada com a
Línia Matallana, va consistir en un sistema de fortificacions construït durant la Guerra Civil Espanyola per a
ús de tropes republicanes durant l'any 1938. Situat al nord de la ciutat de València va ser construït amb la
finalitat de defensar aquesta urbs contra els atacs de les tropes franquistes emmarcats dins de la
coneguda com a Ofensiva de Llevant. Els seus 150 quilòmetres de longitud, replets de trinxeres,
búnquers i tot tipus de fortificacions militars la converteixen en la major línia fortificada de tota la història
d'Espanya. El municipi d'Almenara alberga un Centre d'Interpretació sobre la línia XYZ i s'ofereixen visites
guiades amb reserva prèvia per a conéixer més detalls sobre aquesta etapa de la nostra història.
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DIVERSITAT
FÚNGICA
XARRADA i SORTIDA
DE CAMP
Els mesos de tardor, si les condicions són adequades, són els mesos propicis per a la recol·lecció de bolets
en els terrenys forestals. L'afició a aquesta mena d'activitat va en augment, quan comença l'estació ja es
poden observar excursionistes amb la vista en la fullaraca a la recerca d'un exemplar d'interés. Per això
considerem convenient realitzar una xarrada per a donar a conéixer les diferents espècies que es poden
trobar en aquesta serra i de pas posar l'accent en el perill que pot suposar aquesta afició si els
coneixements sobre el món fúngic no són suficients. A vegades el nostre escàs coneixement sobre
aquests éssers vius fa que ens centrem en poques espècies i en la serra la varietat és amplíssima.
Des de l'inici dels temps, els fongs i les persones han anat evolucionant conjuntament al llarg de la vida.
Els fongs han sigut utilitzats com a aliments, com a elements transformadors d'aquests, per a la cura de
malalties i fins i tot s'han utilitzat com a substàncies al·lucinògenes en festes i cerimònies religioses.
Quant a la gastronomia hem de saber que els bolets i els fongs poden conservar-se per a gaudir d'elles
també fora de temporada. Les podem congelar, dessecar, conservar en oli o vinagre i elaborar amb
deliciosos patés. Mesclades amb pasta, verdures i hortalisses les possibilitats són immenses, fins i tot es
pot elaborar algunes postres.
La campanya d'enguany no ha sigut molt fructífera a Espadà i només els molt experts han aconseguit
omplir la seua cistella aquesta temporada. Les pluges i la temperatura en aquesta ocasió no ens han
acompanyat i ens han fallat aquests fruits que ens alegren la tardor.
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CONSUMO A GUST
CONSUM RESPONSABLE

Inclòs en la campanya de comunicació de la xarxa
d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana
organitzem el passat 21 de novembre un itinerari guiat
pel barranc de la Rodana, entre Algimia i Vall de
Almonacid. Parlàrem del consum just, de les
alternatives que tenim hui dia al nostre abast, de l'oli
d'oliva verge extra, un tresor de la comarca de l'Alt
Palància i del suro. També de l'important que és
convertir-nos en activistes de la conservació de la
natura i del consum responsable. Hem d'apostar per
una modificació radical del nostre estil de vida, pels
circuits curts de producció i consum, pel comerç de
proximitat i per l'agroecologia.
La pandèmia ha revelat algunes qüestions importants
del nostre sistema de producció. Existeix un vincle
directe entre la degradació dels ecosistemes i com
afecta això a la nostra salut. La nostra manera de
producció, distribució està darrere d'aquesta
pandèmia. Els científics porten anys advertint que la
destrucció i la pèrdua de biodiversitat habilita el
sorgiment de malalties que passen dels animals a les
persones. Un ecosistema sa serveix de barrera natural
i la diversitat d'espècies permet la dilució de càrrega
vírica. Però si destrossem els ecosistemes i obliguem
els animals que sobreviuen a migrar i estar més prop
de la població humana, llavors podem trobar-nos
situacions semblants a la qual ara vivim.
És clar que hem de fer un canvi, i virar cap a un vincle
més sostenible amb el nostre entorn. Els nostres actes
de consum generen conseqüències en els nostres
cossos i en els ecosistemes. Consumir s'ha convertit en
un acte poderós. El primer que hem de fer és informarnos. El sistema actual ens ha fet creure que no hi ha
alternativa possible de consum. Però cada vegada més
gent entén la necessitat d'un canvi. Cada vegada hi ha
més persones que busquen alternatives que no sols
possibiliten un món més just sinó també més feliç.
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DIA INTERNACIONAL DE
LES MUNTANYES
PUGEM AL PUNTAL DE ARTANA

Les muntanyes alberguen el 15% de la població mundial i aproximadament la meitat de la reserva de la
diversitat biològica del món. A més, subministren aigua dolça per a més de la meitat de la humanitat. La
seua conservació resulta clau per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per la
Nacions Unides. Concretament l'objectiu 15, "Conservació de la vida en els ecosistemes terrestres".
Aquest creixent interés sobre la importància de les muntanyes va portar a l'Assemblea General a declarar
2002 com a Any Internacional de les Muntanyes, factor que va impulsar que, en 2003, se celebrara el primer
Dia Internacional.
El Dia Internacional de les Muntanyes d'enguany és una jornada per a celebrar l'alta biodiversitat a les
muntanyes i parlar de les amenaces a les quals s'enfronten.
Els ecosistemes de muntanya són rics en biodiversitat. Aquests ecosistemes abasten una gran diversitat
d'espècies de fauna i flora, moltes de les quals són endèmiques. Gràcies a la seua topografia diferenciada en
termes d'altitud, pendent i exposició, les muntanyes ofereixen oportunitats úniques per als cultius,
l'horticultura, el bestiar i espècies forestals.
El Parc Natural es va sumar a la celebració d'aquest dia internacional programant el 12 de desembre un
recorregut guiat al Puntal d'Artana, un bonic itinerari en el qual els participants van poder gaudir
d'esplèndides panoràmiques de la serra.
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EL PARQUE NATURAL ALS
MEDIS

EL MEU LLOC AL MÓN

TERRA VIVA

Es tracta d'un programa setmanal, pensat per
als dissabtes a la nit en el qual convidats
famosos de dins i fora de la Comunitat
Valenciana mostren als presentadors els seus
llocs preferits de la Comunitat Valenciana. El
mes d'octubre van visitar la Serra d' Espadà de la
mà de Pepa Cases, una ballarina i artista
polifacètica que presenta amb Xavi Castillo el
programa matinal Trau la llengua.

Aprofitant la campanya de recollida de bellotes
de la serra d' Espadà durant el mes de desembre
rebem la visita del programa Terra Viva de la
cadena autonòmica Apunt. Es tracta d'un
programa diari en horari de 13.00 a 14.00 dirigit a
un públic generalista on els protagonistes són
totes aquelles persones que estimen la
naturalesa. Gent valenciana i del nostre entorn
com a llauradors, artesans viticultors i pescadors
són els que solen ocupar la pantalla en aquesta
ocasió. Ens acostem a Artana per a divulgar la
recollida de bellotes, explicar com és el seu
objectiu i destinació i donar a conéixer
el
singular bosc de sureres que podem trobar en
aquest Parc Natural.

Van recórrer el poble Eslida, on està situat el
Centre de Visitants del Parc Natural i lloc de
residència de l'artista, rememorant els seus
records infantils pels voltants del municipi. Viure
actualment en contacte amb la natura d'una
manera tan pròxima és molt important per a ella
i per a la seua família. Es van acostar també al
poble d'Aín, un típic poble de la serra molt ben
conservat i on és fàcil reconéixer la petjada que
els àrabs van deixar en el nostre territori. Per a
finalitzar van visitar Almedíjar a la comarca de
l'Alt Palància i ens van donar a conéixer
l'elaboració dels formatges artesans de la
Formatgeria Els corrals. Una vegada allí es van
acostar a la finca de Mosquera, situada en el
terme d'Azuébar, una extensa zona de sureda
ben conservada que posseeix una imponent
Masia
relacionada
des
d'antic
amb
l'aprofitament surer de la zona per a l'elaboració
de taps per a vi i espumosos.
Un interessant recorregut que va permetre als
espectadors conéixer una mica més la serra d'
Espadà.
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La maduració dels fruits de la surera és anual en
3 etapes. Les bellotes tenen diferents noms
segons l'època en la qual maduren: les primeres
es diuen miguelenyes i procedeixen de la floració
tardana de l'any anterior; les de novembre
martinenques, són les més interessants
nutritivament parlant i les de gener o tardanes
són les més xicotetes. Només la que té sort dona
lloc a una altra surera. La sureda té un ajudant
indispensable en la seua regeneració natural. El
gaig, un ocell de la família dels corvs enterra les
bellotes que cauen per a tindre aliment
disponible durant els mesos d'hivern. Moltes
bellotes durant aquest temps se les menja
mentre que unes altres són oblidades i
contribueixen a la formació de nous peus de
surera, millorant així la densitat d'aquest bosc
singular.

SUBERLAB

NOU BLOG AL VOLTANT
DEL SURO
Amb data 02/12/2020 s'ha dut a terme la signatura del conveni entre la Societat d’Amics de la Serra d'
Espadà, la Fundació Caixa Castelló i Bankia, per a la posada en marxa del laboratori de suro «SuberLab»,
una proposta que es va presentar a la Convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible 2020
de l'obra social de Bankia i que finalment rebrà una ajuda econòmica de 20.000 €.
El laboratori de suro SuberLab és una proposta de la SASE per a recuperar la importància d'un dels recursos
locals més estratègic que històricament ens ha proporcionat la Serra d' Espadà: el súber -més comunament
conegut com a suro-, per a això es posarà en marxa un espai permanent on experimentar amb aquest
material i crear nous objectes i utensilis.
Fruit d'aquesta anàlisi, la SASE i els seus aliats en el territori, pretenen dur a terme una sèrie d'accions el
resultat de les quals siga la posada en marxa d'una emprenedoria cooperativa entorn de l'ús i aprofitament
del suro, de tal manera que s'integren totes les fases del cicle productiu d'aquest recurs natural renovable:
des de la seua extracció semi-artesanal, passant per la seua transformació en xicotets tallers, fins a la seua
comercialització en els mercats locals i de proximitat.
Amb el laboratori de suro SuberLab es pretén donar un nou impuls a aquelles activitats econòmiques que
tradicionalment han afavorit la gestió sostenible del territori, de tal forma que aquesta experiència pilot
puga en el futur convertir-se en un referent a l'hora de posar en valor altres recursos locals com l'espart, la
canya, la fusta de lledoner, etc.
La primera fase d'aquesta iniciativa consisteix en la posada en marxa d'un blog que aconseguisca atraure
l'atenció de totes aquelles persones interessades en el suro que habiten en la Serra d' Espadà i territoris
adjacents. Des de la SASE us recomanen encaridament visitar el blog del projecte (www.suberlab.org) i
subscriure-vos a les entrades per a estar informats de totes les novetats.
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GREGAL ECODESIGNS

MODA SOSTENIBLE A ARTANA

Gràcies a les xarxes socials, i en concret a Instagram, hem conegut una iniciativa sostenible que es
desenvolupa en el Territori Espadà des de fa un any. Es tracta d'un taller de costura amb una visió moderna
i creativa que està situat a Artana. L'ànima del projecte, va deixar el seu treball en temes publicitaris a
Madrid i es va traslladar al que va ser el poble dels seus avis. En la seua antiga casa és on posa agulla, fil i
teles a les seues idees.
En la seua carta de presentació té un lloc important la bella mar Mediterrània. " Bressol de civilitzacions, lloc
estratègic per als regnes i imperis que durant anys van conviure en les seues ribes, estades de pas de rutes
llunyanes… Al Mediterrani, a ritme lent, s'ha forjat la seua població entre cotons, llins i sedes". Davant l'expansió
dels nous models productius, que abarateixen costos i empobreixen els materials les persones que es
dediquen al tèxtil han vist com havien de modificar els seus processos, fins i tot abandonar-los. En Gregal
EcoDesign investiguen quins teixits són autòctons de cada país mediterrani i contacten amb productors
locals i tallers xicotets que continuen treballant fibres naturals i materials nobles.
En vint mil llegües de viatge submarí, Jules Verne deia que la mar és moviment i amor, l'infinit fet vida i que
tot comença en la mar. Potser tot acaba si no fem alguna cosa per recuperar la seua essència més primària.
La iniciativa de Gregal Ecodesigns inclou roba i complements fets al ritme lent de les ones de la mar, a mà,
recuperant tècniques artesanals i amb la mar i els seus pobles com a vehicle de totes les col·leccions. Els
bikinis #GregalSwim cuiden el fons de la mar. El fons de la Mar Mediterrània s'ompli de xarxes de pesca i
plàstics. Aquesta col·lecció està confeccionada amb teixits que provenen d'aqueixes restes que ofeguen la
mar i es converteixen en peces de bany. Artana va destacar en el seu moment la indústria de l'espart
recuperant aquestes fibres naturals Naiara elabora unes modernes espardenyes artesanals que estan
triomfant entre la població jove. No dubtes a contactar amb ella o visitar el seu web o xarxes socials si estàs
interessat en una moda més artesanal i sostenible.
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WEBINARI

INTERCANVI D' EXPERIÈNCIES
Donada l'actual situació de pandèmia en la qual ens trobem resulta impossible organitzar una reunió
presencial dels treballadors de la xarxa d'espais naturals de la Comunitat Valenciana. Però sempre és
interessant conéixer quins projectes s'estan realitzant en la xarxa, tenim molts aspectes en comú però
també cada espai posseeix una singularitat pròpia i única. Es van planificar durant octubre i novembre dues
conferències virtuals aprofitant la plataforma webex. El primer intercanvi d'experiències en xarxa el va dur a
terme el personal del Parc Natural de la Serra d' Espadà. Es va donar a conéixer el projecte Territori Espadà,
projecte encaminat a dinamitzar el territori utilitzant la cultura com a vehicle. Comptem amb el Servei
d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló. Després de molts anys de treball i amb èxits
interessants aconseguits és cert que el projecte estava liderat i construït principalment per l'equip del Parc
Natural i l'objectiu era arribar a la població no des d'un projecte ja pensat al qual es puguen afegir-se sinó
amb un nou creat per tots.
Explicàrem als companys com un canvi en la metodologia aplicada, més implicació local i un contacte més
pròxim va fer renàixer el projecte. Des de 2017, la participació, la construcció des de la base i el treball en
xarxa han sigut la nostra manera de funcionar. Van nàixer, en aqueix moment, les minitrobades, uns espais
físics, on els pobles, el teixit cultural i veïnal del parc pot compartir experiències i d'aquesta manera establir
vincles d'afecte i construir així un projecte cultural que ens interesse en tots. Un fòrum per a reflexionar
sobre el present i el futur de la serra. El projecte disposa de blog propis i perfil en les principals xarxes socials
per a visibilitzar part del que ocorre en la serra d' Espadà.
El Parc Natural de les salines de Santa Pola ens va presentar al novembre un projecte de restauració
d'hàbitats molt ambiciós, que ha tingut molt bons resultats i que ha comptat amb el suport de les
administracions locals. Es tractava de la recuperació de zones humides del Parc Natural que fins hui es
trobaven seques per problemes en la disponibilitat hídrica. Amb el treball conjunt dels diversos actors
implicats s'ha aconseguit revertir la situació i recuperar part de l'hàbitat perdut. El projecte també va servir
per a adequar part de les instal·lacions del Centre d'Interpretació i disposar d'un entorn nou en l'exterior per
al seu ús didàctic en les labors d'educació ambiental que realitzen.
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EL
PARC
NATURAL
FORMALITZA
LA
COL·LABORACIÓ AMB LA
UNIVERSITAT JAUME I
TERRITORI ESPADÀ

Amb la declaració del parc natural de la Serra d' Espadà naix la necessitat de crear una xarxa
que comunique i dinamitze els pobles d'aquesta serra, així com enfortir les relacions entre les
persones creant un espai nou de participació.
Així s'inicia, en 2008, el Projecte Cultural Espadà que, en la fase actual, denominem
‘TerritoriEspadà’, i per a això comptem amb la col·laboració i l'acompanyament d'un tècnic/de
l'equip adscrit al Programa d'Extensió Universitària, dependent del Servei d'Activitats
Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló.
El Programa d'Extensió Universitària té el repte d'instrumentalitzar el fet cultural com a vehicle
de comunicació i acostament a la realitat social treballant des del territori i per al territori.
Conceptes lligats estretament a les inquietuds que tenim al parc natural.
Després de tants anys de col·laboració i de caminar junts en aquest projecte considerem que ha
arribat el moment de formalitzar aquesta relació i estrényer aquests vincles mitjançant un
conveni que té com a objectiu establir aliances per a treballar en processos de
desenvolupament sociocultural en el nostre territori i establir punts de trobada per a dissenyar
propostes adaptades a les necessitats de la població, generar col·laboracions, detectar
necessitats i buscar respostes conjuntament. Aquest conveni ens permetrà ampliar la capacitat
de treball incloent la possibilitat de col·laborar amb associacions, municipis i altres entitats de
tot el territori del parc natural. Obrim així, una nova etapa en la qual tots els pobles de
‘TerritoriEspada’ poden tindre el suport d'aquest programa per al desenvolupament dels seus
propis projectes culturals.
En els pròxims mesos podrem oferir el conveni de col·laboració i iniciar aquest apassionant
projecte. Us mantindrem informats
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EDUCACIÓ AMBIENTAL

CAMPANYES LOCALS DE TARDOR

L'actual situació de pandèmia ha fet que part dels col·legis situats a València i a Castelló decidiren durant el
primer trimestre evitar qualsevol activitat que suposara un trasllat amb autobús fins a veure com es
desenvolupaven en els centres educatius les directrius en matèria de prevenció de la Covid-19. La nova realitat
ens ha permés centrar-nos en elaborar diferent material educatiu dirigit principalment als alumnes dels centres
escolars situats al Parc Natural. Ells no tenien tampoc disponible el desplaçament però si que ha sigut possible
desenvolupar diferents activitats a les aules amb els grups de convivència bambolla. Hem treballat amb grups
reduïts d'alumnes del CEIP Francisco Mondragón d'Eslida i el CEIP Carme Martí d'Artana. Hem dissenyat activitats
adaptades als diferents nivells i que foren motivadores per a l'alumnat aprofitant les possibilitats que la serra
ens brinda.
Amb els més xicotets treballàrem els canvis d'estació, què succeeix en cadascuna d'elles i concretament a la
tardor. Els canvis de colors són espectaculars i els xiquets queden corpresos del contacte amb la natura.
S'aprofita que és l'època de caiguda de les bellotes per a fer un planter que ells puguen cuidar i que servisquen
els plançons en el seu moment, per a celebrar el dia de l'arbre. Introduïm conceptes com el consum de productes
de temporada i la importància d'un esmorzar sostenible, amb productes sans, locals i en envasos reutilitzables.
Amb els alumnes que acabaven de començar primària treballem sobre el cicle de l'aigua. La metodologia és
activa, treballant d'una manera significativa amb els xicotets, animant-los a participar, i despertant la seua
curiositat. A través de diferents experiments es donen a conéixer les propietats de l'aigua i a través de xicotets
jocs es reflexiona sobre l'ús racional d'aquest bé tan indispensable i encara així tan escàs.
Amb el segon cicle de primària s'han investigat les plantes del seu entorn. L'objecte de l'activitat és donar a
conéixer els valors florístics presents en el lloc on viuen els alumnes, amb la finalitat de crear una conscienciació
pel mitjà i els elements que el conformen. El seu coneixement és necessari per a despertar un sentiment
d'interés, de responsabilitat i de respecte cap a l'entorn que els envolta i és molt més eficient si es realitza a edats
primerenques.
Els més majors van aprendre com orientar-se i anar segurs en la pràctica del senderisme. Els ensenyem quina és
la informació que ens proporciona un mapa, com orientar-lo correctament així com el funcionament d'una
brúixola. Encara que actualment existeixen gran varietat d'aplicacions per a orientar-nos en la natura la
tecnologia a vegades pot fallar-nos i saber interpretar un mapa de paper els pot resultar molt útil.
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ITINERARI
INTERPRETATIU A
AÍN

COL·LABORACIÓ AMB LA
D.G. DE LA INFÀNCIA I L'
ADOLESCÈNCIA

Durant el mes de novembre rebèrem,
en cap de setmana, la visita de menors
a cura de la Direcció General de la
Infància i l'Adolescència. Fruit d'aquesta
col·laboració es van dissenyar rutes
dedicades a xiquets i adolescents de
residències i llars del sistema de
protecció.
Les
activitats
estaven
emmarcades dins del Dia dels Drets de
la Infància i Adolescència (20 de
novembre). Triem per a aqueixa ocasió
la ruta roja del Natural que discorre pel
barranc de la Caritat i dona accés al
castell de Benialí, actualment en fase
de restauració. L'itinerari és senzill i
molt complet. Els participants van
poder conéixer com són els pobles
d'aquesta serra, amb els seus estrets
carrers heretats dels àrabs, veure el
funcionament d'un molí hidràulic i
endinsar-se en el màgic bosc de
sureres. L'experiència va resultar molt
positiva.
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