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LA FALCIA, AU DE L'ANY 2021.
El falcia (Apus apus) ha sigut elegit per votació popular ‘ocell de l'any’ del 2021, un títol atorgat per l'entitat
conservacionista Seo/BirdLife per a conscienciar a la població sobre la riquesa avícola del país i la
importància de la preservació de l'avifauna.
Aquest ocell ha rebut quasi la meitat de totes les votacions (49,58%), sent els altres dos finalistes el
capsigrany real (Lanius excubitor) que va obtindre el 27,15% dels vots i l'esparver cendrós (Circus pygargus)
amb el 23% dels vots. El certamen, dut a terme cada any per l'organització conservacionista, té com a
objectiu cridar l'atenció sobre la situació que travessen algunes de les espècies d'ocells més amenaçats del
país i la deteriorament al qual any rere any se sotmeten els seus hàbitats.
La falcia està estretament lligada a l'activitat humana, cria en buits d'edificis i la resta de la seua vida la passa
volant. En els seus viatges migratoris pot recórrer fins a 20.000 km a l'any. Menja, dorm, beu i copula en vol.
Només es posa 2 mesos a l'any, quan cria.
Veure cada vegada menys ocells és un poderós senyal d'alarma clara que afrontem una crisi ecològica sense
precedents. Això està ocorrent en ocells com a teuladins, oronetes i falciots.
Segons les dades del programa de seguiment d'ocells comuns a la primavera realitzat per Seo/BirdLife,
aquests ocells han experimentat a Espanya un declivi del 27,2% en els últims 22 anys (1998-2020),
malgrat ser una espècie protegida, inclosa en el Llistat d'Espècies en Règim de Protecció Especial. També està
protegida a escala internacional, per la Directiva d'Ocells i el conveni de Berna.
Les falcies solen tornar cada any a criar en els mateixos edificis, on ja tenen construïts els seus nius. En
moltes ocasions, després de la seua llarga migració, els troben destruïts, bé per obres o per desconeixement
dels propietaris de la importància d'estos nius i del fet que estiga totalment prohibida la seua destrucció.
Des de les entitats conservacionistes recomanen reduir l'ús de plaguicides i fertilitzants que acaben amb els
mosquits, la principal font d'aliment d'estos curiosos ocells. També podem contribuir a la millora de la seua
població instal·lant nius artificials que puguen substituir als que han sigut destruïts. No oblidem que ens
interessa tindre aquest tipus d'ocell, així com altres ocells insectívors, prop de la nostra llar, ja que són uns
autèntics insecticides naturals. Hauríem de celebrar que alguna d'aquestes parelles triara nidificar prop de la
nostra casa. També és un espectacle les seues àgils piruetes aèries en la caça de mosquits i altres insectes.
Cada entrega d’aliment a un pollastre de falciot pot estar formada per centenars de xicotets insectes i això
contribueix al nostre benestar.
Una altra curiositat d'aquests esplèndids ocells és que té seriosos problemes per a remuntar el vol si
accidentalment es posa en el sòl. Això es deu al fet que té les potes semiatrofiadas a causa de la seua
adaptació total a viure en vol, i és per això que nidifica en espais elevats. És possible veure, en alguna ocasió
en algun poble a una persona llançant un ocell a l'aire. Es tracta, amb seguretat, d'una falcia, que s'ha posat
per error i rep aquesta inestimable ajuda per a reprendre el seu vol.
Font: seo.org, nationalgeographic.com
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TRITURACIÓ DE
RESTES
AGRÍCOLES
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Per tercer any consecutiu, des del parc
natural de la Serra d’Espadà, s'ha
programat la gestió de biomassa agrícola
residual. Projecte que té per finalitat reduir
l'ús del foc en les pràctiques agrícoles i
minimitzar el risc d'incendis forestals; hem
de remarcar que els incendis per
negligències (derivats de la crema de restes
agrícoles) suposa, a la Comunitat
Valenciana, el 17% dels incendis forestals.
Per tant, aquest esforç suposa una
recompensa enorme en la gestió d'aquest
parc natural.
I així s'ha entés pels agricultors. En aquesta
anualitat s'ha sol·licitat aquest servei
per a un total de 300 parcel·les, la qual
cosa demostra la bona acceptació que, pels
propietaris de parcel·les agrícoles, té
aquesta iniciativa.
Els treballs de trituració es van iniciar el
mes d'abril i s'han prolongat fins al mes de
juliol. L'estimació de restes agrícoles
triturades és de 110 tones, el que suposa
una reducció en l'emissió a l'atmosfera
d'unes 85 tones de CO2. Amb la finalitat de
conéixer l'acceptació d'aquest projecte, s'ha
realitzat una enquesta a 65 propietaris
obtenint una puntuació de 4,8 punts sobre
5. Aquesta alta valoració és indicativa de
l'interés que desperta en els agricultors
aquesta iniciativa.
Des del parc natural amb la col·laboració
Direcció General de Prevenció d'Incendis
volem prolongar aquest projecte per als
pròxims anys.

02

MARCATGE D'
ÀGUILES
CUABARRADES
RAPINYAIRE CATALOGADA
COM A ESPÈCIE VULNERABLE

L'àguila cuabarrada (Aquila fasciata) és un aul
rapinyaire catalogada com a vulnerable en la
Comunitat Valenciana, les poblacions de la
qual es troben en greu reculada en el nostre
territori; és per això que, des del 2015, es duu
a terme el programa de seguiment i
vigilància de la seua nidificació; en aquest
sentit, entre les accions dutes a terme per a la
seua conservació, el programa de marcatge i
anàlisi de malalties en pollastres d'àguila
cuabarrada permet conéixer els paràmetres
demogràfics fonamentals que ajuden a
garantir la conservació aquesta espècie,
amenaçada a nivell europeu.
A l'entorn del parc natural existeixen
diverses parelles que han realitzat posades
durant el 2021; el Grup d'Intervenció a Altura
(GIA) del cos d'Agents Mediambientals,
pertanyents a la Demarcació Forestal de
Segorbe, el personal dels Centres de
Recuperació de Fauna-VAERSA, pertanyent al
Servei de Vida Silvestre de la Direcció General
de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, tots
dos de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, el Grup de
Vertebrats Terrestres de l'Institut Cavanilles
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la
Universitat de València i el Departament de
Producció Animal i Salut Pública de la
Universitat Catòlica de València han participat
en el programa de marcatge.
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COVES I PLANTACIÓ
D' ESPÈCIES
AMENAÇADES
FLORA PROTEGIDA NO
CATALOGADA
El mes de març passat, el personal de l'Oficina
del Parc Natural va estar present en el cens de
falagueres
amenaçades
en
diverses
cavitats dins de l'espai protegit; el Grup
d'Intervenció a Altura (GIA) del Cos d'Agents
Mediambientals, pertanyents a la Demarcació
Forestal de Segorbe, i l'Equip de Flora
Aquàtica-VAERSA, pertanyent al Servei de Vida
Silvestre de la Direcció General de Medi
Natural i d'Avaluació Ambiental, tots dos de la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, treballen en coordinació en els
treballs de restauració d'hàbitats inclosos en
Xarxa Natura 2000. Fruit d'aquesta bona
sinergia, es van comptabilitzar exemplars del
gènere Phyllitis I es van acordar l'execució
d'actuacions de millora de l'entorn per part de
les Brigades de Conservació i Manteniment del
parc natural.
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POBLACIONS DE
CARRANCS

REVISIÓ I ASSAIG DE
SUPERVIVÈNCIA

Un altre any més, el personal de l'Oficina del
parc natural, ha realitzat les prospeccions de
les poblacions de cranc autòcton assentades
en el territori del parc natural, durant el
període estival.
Aquesta espècie, inclosa en el Catàleg
Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçada
com a Vulnerable (això és, espècie que corre
risc de passar a la categoria anterior, en perill
d'extinció, en un futur immediat si els factors
adversos que actuen sobre elles no són
corregits), va estar absent durant la campanya
de prospeccions de l'anualitat anterior, per la
qual cosa es va determinar realitzar un assaig
de supervivència en aquesta ubicació durant
aquest any, sota la supervisió tècnica del
personal del Centre de Conservació d'Espècies
Dulciaqüícoles de la Comunitat Valenciana
(CEEDCV), per a determinar les possibles
causes de la seua desaparició en el 2020.

SOLTA D'OFEGABOUS A
SUERA
INCLÒS EN EL CATÀLEG VALENCIÀ
D' ESPÈCIES DE FAUNA
AMENAÇADES

El mes de juliol passat, el personal del parc
natural va col·laborar en la solta de reforç
d'exemplars d’ofegabous (Pleurodeles waltl)
(espècie d'amfibi declarada com a vulnerable en
el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna
Amenaçades) en les basses situades en el
municipi de Suera, en el marc del projecte de cria
i de reintroducció dut a terme pel personal del
Centre de Conservació d'Espècies Dulciaqüícoles
de la Comunitat Valenciana (CCEDCV) de El
Palmar, juntament amb la participació de la
Fundació Oceanogràfic, en la qual també van
estar presents el personal docent de l'IES Santa
María, de Vila-real,
com a col·laboradors del projecte, dins de
l'assignatura de biologia, pel qual van rebre el
segon premi de la XIX Exporecerca de Barcelona
de 2018.
En aquesta ocasió, es van introduir exemplars
cedits pel CCEDCV a l'IES Santa María de Vila-real
per a la seua cria, i posteriorment marcats pel
personal de l’Oceanogràfic, amb l'objectiu de dur
a terme el seguiment de possibles colonitzacions
en altres punts d'aigua pròxims.
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ELS NOSTRES AMICS ELS
AMFIBIS

EL CAS DE L'OFEGABOUS

L’ofegabous (Pleurodeles waltl), és una espècie
endèmica de la península Ibèrica i el Marroc
declarada “vulnerable” pel Catàleg Valencià
d'Espècies Amenaçades de Fauna, i en regressió
en algunes zones de la seua àrea de distribució.
El Centre d'Investigació Piscícola de El Palmar, té
un projecte de cria i de reintroducció d'individus
en els hàbitats adequats.
L’ofegabous, dit així per la creença generalitzada
que vaques i bous podien morir-se si s'engolien
un d'aquests animals en beure en les tolles, té i
ha tingut la seua major amenaça en l'acció
humana i en l'abandó de les pràctiques agrícoles i
ramaderes. Igualment pateix la pressió per la
introducció d'espècies al·lòctones i els productes
químics que s'empren per a potenciar la
producció agrícola.
El seu aspecte és molt potent, com el d'un animal
prehistòric, i pot aconseguir fins a 300
mil·límetres de longitud. Té, afortunadament, una
gran capacitat de reproducció. Aquesta
salamandra, l'únic amfibi amb cua que viu en la
Comunitat Valenciana, és voraç i s'alimenta
d'invertebrats aquàtics, mol·luscos, carronya, fins
i tot cucs o larves d'insectes.
Durant el segon quadrimestre de 2021, s'ha
realitzat una intensa campanya d'educació
ambiental en els centres educatius inclosos en
l'àmbit del parc natural per a donar a conéixer els
amfibis existents en la Comunitat Valenciana i
especialment l’ofegabous. En la campanya han
participat 9 centres educatius, s'han realitzat
33 activitats i han assistit 438 escolars.
Aprofitant la disponibilitat d'ofegabous xicotets en
el centre de El Palmar es va realitzar una solta
pública el 2 de maig en una bassa triada
expressament per a això a Vall de Almonacid.
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INVESTIGUEM LA
VEGETACIÓ
CONÉIXER PER A
CONSERVAR
El projecte “Conec el meu entorn” es planteja en els municipis del Parc Natural de la Serra d’ Espadà que
tenen escola o centre rural agrupat, l'objectiu del qual és, any a any, donar a conéixer els valors
naturals del parc natural. Aquest projecte genèric, proposa una sèrie d'activitats de sensibilització
ambiental relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. Es pretén que, mitjançant el
coneixement i respecte de la flora present en el terme municipal, els alumnes comprenguen la
necessitat de fer de l'entorn sistemes ecològicament sostenibles, que, sense deixar de ser llocs
adequats per als seus habitants, permeta el desenvolupament de tots els éssers vius que l'habiten.
Als nostres pobles, en el mateix lloc on vivim, trobem gran varietat d'éssers vius que conviuen amb
nosaltres. Poden resultar-nos poc interessants i passar desapercebuts simplement pel fet que estem
acostumats a la seua presència, la qual cosa ens porta, de manera inequívoca, a restar-los importància
i no presentar-los l'atenció que es mereix. El fet que ens resulten quotidians no justifica el
desconeixement i falta de protagonisme que tenen, ja que, aquestes plantes tenen una funció dins
del mitjà en el qual es desenvolupen i, encara que no ens adonem d'això, la seua presència és vital per
a l'equilibri global de la biodiversitat i la sostenibilitat del medi natural. Totes les espècies estan
relacionades entre si i depenen les unes de les altres, de manera que un canvi en algun dels seus
components arriba a provocar una alteració en els altres. Aquesta activitat d'investigació de la
vegetació autòctona s'ha desenvolupat amb escolars de segon cicle de primària amb un notable
interés.
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SOLTA D' AUS A
ALMEDÍJAR
RAPINYAIRES PROCEDENTS DEL
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE
FAUNA DE EL SALER

El mes de juny passat, el personal tècnic del parc
natural encarregat de la divulgació i educació
ambiental, va coordinar una solta d'ocells rapaços
procedents del Centre de Recuperació de Fauna
(CRF) de la Granja del Saler, de la província de
València, per a la qual es va convocar a l'alumnat
del recentment reaperturado col·legi d'Almedíjar,
al Castell d'aquesta població. Van poder veure de
prop 5 exemplars de xoriguers (Falque
tinnunculus), un parell de cries de gamarús (Strix
aluco) i un xot (Otus scops); amb aquestes
activitats es pretén conscienciar a les generacions
futures sobre la conservació dels ocells i els seus
hàbitats, sensibilitzar sobre les amenaces a les
quals s'enfronten, la seua importància ecològica i
la necessitat de conéixer-les a elles i als seus
hàbitats per a contribuir a la seua conservació.
En la Comunitat Valenciana existeixen tres
centres, un per província, la funció principal
de la qual se centra en l'acolliment,
recuperació, en el seu cas, i posterior
devolució al seu medi natural de fauna silvestre
de l'àmbit territorial valencià, sobretot, que, per
diversos motius (electrocucions d'ocells en línies
d'alta tensió, intoxicacions, col·lisions amb
finestrals, closos o altres infraestructures,
ofegaments en basses i depòsits agrícoles, rescat
d'animals atrapats en edificacions, trets, etc.), han
perdut la capacitat per a desembolicar-se amb
normalitat en la naturalesa i són recollits tant per
particulars com per persones dependents de
l'Administració (com són el personal propi dels
CRF, el personal del cos d'Agents Mediambientals,
el personal tècnic del Servei de Caça i Pesca,
personal de Parcs Naturals,
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DIA EUROPEU DELS
PARCS NATURALS
LA BIODIVERSITAT S'
ADAPTA I AVANÇA

El 24 de maig se celebra el Dia Europeu dels
parcs naturals. El clima està canviant, portant
canvis que afecten la vida de tots els éssers de
la terra. La naturalesa mai va ser tan
amenaçada, ni tan necessitada de suport, com
abans. L'aire que respirem, l'aigua que bevem,
el menjar que collim, totes depenen de la
qualitat dels nostres ecosistemes. Des dels
cims de les muntanyes fins a les mars
profundes, hi ha una enorme varietat
d'hàbitats protegits en diferents modalitats, ja
siguen parcs nacionals, parcs naturals o
reserves marines. A Europa, la naturalesa té
un nivell alt de protecció. Preserven els
nostres recursos naturals més preuats i
protegim autèntics nuclis de biodiversitat.
Són el nostre sistema de suport vital.
El Parc Natural de la Serra d' Espadà es va unir
a aquesta celebració organitzant un itinerari
interpretatiu el 22 de maig per l'entorn del
barranc d'Aigua Negra i el barranc Malo,
situats en Algímia d'Almonacid. En aquests dos
singulars barrancs trobem una exuberant
vegetació amb una biodiversitat única.
Vertaderes joies botàniques, ecològiques i
paisajísiticas, no sols del parc sinó de tota la
Comunitat Valenciana. Salzes, xops, freixes,
cirerers silvestres i com no, sureres. També
són refugi d'alguns dels endemismes més
interessants de la Serra.
.

09

DIA MUNDIAL
DEL MEDI
AMBIENT
RESTAURA, RECUPERA,
REIMAGINA

El Dia Mundial del Medi Ambient que se
celebra anualment cada 5 de juny, és la
data més important de l'any per a celebrar
el nostre medi ambient i augmentar els
esforços globals en la protecció del planeta.
El parc natural va organitzar una ruta
guiada pel barranc de la Caritat i el barranc
del Juncaret, alternat els boscos de ribera
amb els boscos de sureres. Aquests dos
enclavaments del municipi d'Aín són
vertaderes joies botàniques, ecològiques i
paisatgístiques de la Comunitat Valenciana.
Ens vam unir a la proposta del
@colectivoholaeco de fer una foto, un
dibuix, un vídeo, un text, la qual cosa siga,
que expresse alguna de les infinites coses
que agraïm a la Terra en la setmana
Mundial del Medi Ambient, que enguany
l'ONU convoca amb aquestes paraules:
“No podem tornar el temps arrere. Però
podem cultivar arbres, reverdir les
nostres ciutats, repoblar els nostres
jardins amb espècies silvestres, canviar
les nostres dietes i netejar rius i costes.
Som la generació que pot fer les paus
amb la naturalesa”.
La llista de coses que agrair a la Terra pot
ser infinita, perquè ens ho dóna tot, però
tu, per on comences? #graciasplaneta.
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TALLER DE
FARMACIOLA
CASOLANA

CUIDAR-NOS AMB PLANTAS
MEDICINALS

Des de l'antiguitat hem utilitzat algunes plantes
pels seus beneficis tant curatius com aromàtics.
Molts d'aquests coneixements, que ja tenien els
nostres majors, els hem anats perdent i hem
substituït remeis tradicionals i naturals per altres
productes. Però la naturalesa posa a la nostra
disposició gran varietat de plantes, amb
propietats molt interessants de les quals
podríem beneficiar-nos.
L'activitat proposta pretén donar a conéixer
alguna de les plantes medicinals, aromàtiques
i/o condimentarias que es troben al parc natural,
aprofundir sobre les seues propietats i divertirnos, per què no, amb l'elaboració d'una
farmaciola casolana.
Aquest taller va tindre molt d'èxit en la seua
primera edició el mes de març. A causa de les
recomanacions sanitàries presents en aqueix
moment el nombre de places oferides va ser
molt reduït, podent-lo realitzar solament 10
persones. Aprofitem les noves recomanacions
del segon quadrimestre per a realitzar dues
noves sessions en les quals van participar 35
persones. Van aprendre a realitzar macerats
amb oli, cremes per a les rascades i les
cremades solars així com productes per a
millorar la nostra higiene dental. Tot a partir de
plantes, una alternativa a la clàssica farmaciola
molt interessant.
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ESTIU ALS PARCS

EL TEU ESTIU, CAMPANYA DE
COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

Aquest any tan singular i coneixent l'interés de
la ciutadania per visitar els espais naturals
protegits a la recerca d'un contacte directe
amb la naturalesa i fugint d'activitats massives,
la xarxa de Parcs Naturals de la Comunitat
Valenciana va posar en marxa la campanya
“Estiu als parcs” durant els mesos de juliol,
agost i setembre.
El Parc Natural de la Serra d' Espadà organitza
periòdicament recorreguts guiats, però les
temperatures estivals no permeten seguir
aquest costum. S'han adaptat les activitats a
les condicions atmosfèriques, bé fent rutes
vespertines o nocturnes i canviant la tipologia
de ruta a una activitat més estàtica com la
treta de suro i el tast de formatges i vins o
escurçant i avançant la ruta com en el cas de la
visita a la Masia de Mosquera. La iniciativa ha
tingut un molt bon acolliment i s'han
completat totes les activitats.
116 persones han participat en les propostes i
s'han visitat els municipis de Chóvar,
Alfondeguilla, Almedíjar, Vall de Almonacid i
Eslida. I s'ha comptat amb la col·laboració
d'empreses certificades amb la Marca Parcs
Naturals com el celler Alcoví, la formatgeria Els
Corrals i la mel de Casa Finita.
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PREPAREM LA XVIII
TROBADA DELO POBLES
DEL PARC NATURAL.
MINI-TROBADA A ESLIDA

El Programa d'Extensió Universitària de l'UJI, el
Parc Natural de la Serra de Espadà i representants
dels municipis integrats al parc treballen
conjuntament en l'organització de la XVIII Trobada
Anual dels Pobles del Parc Natural de la Serra de
Espadà a través del projecte Territori Espadà.
Territori Espadà ptetén relacionar els
municipis, associacions, col·lectius i persones
interessades al voltant de la Serra de Espadà a
través de trobades en les diverses localitats
adscrites al parc per a dissenyar i desenvolupar el
projecte.
En concret, l'última trobada ha tingut lloc a Eslida i
ha suposat un punt d'inflexió per a reconnectar
amb la comunitat que forma el projecte, a l'ésser
la primera jornada presencial des de l'inici de la
pandèmia de la COVID-19

La trobada ha comptat amb representants de Vall
de Almonacid, Artana, Matet, Almedíjar, Vall
d'Uixó, Eslida, Tales, Matet i Azuébar, així com del
PEU UJI i del personal del parc matural.
Entre altres temes, en la reunió s'ha anunciat la
data de la XVIII Trobada Anual dels Pobles del
Parc Natural de la Serra de Espadà, que se
celebrarà el mes de setembre a Matet. Aquesta
trobada anual emmarcarà la mostra de productes
de la serra i comptarà amb la participació dels
col·lectius, associacions, ajuntaments i persones
interessades.
La segona part d'aquesta minitrobada a Eslida, ha
consistit en la visita interpretativa al voltant de
l'aqüeducte, els camins de pedra i les restes
d'una alqueria islàmica càrrec d'Òscar Pérez
Silvestre, filòleg i investigador.
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PROJECTES ENCLAU-UJI
XARXA DE POBLES PER LA
CULTURA

El 19 de juliol del present any el parc natural
de la Serra d’Espasa va participar en la sessió
plenària del projecte Enclau-UJI 2021. Projecte
que crea una xarxa de municipis i
associacions que treballen per la cultura
impulsant la realització de projectes culturals
adaptats a les demandes de la població. El
parc natural participa d'aquesta xarxa amb el
projecte cultural que duu a terme des de l'any
2017 denominat Territori Espadà i va signar la
carta de compromís juntament amb la rectora
de la Universitat Jaume I, Eva Alcón.
La participació del parc natural en aquesta
xarxa permetrà comptar amb un suport del
Servei d'Activitats Socioculturals de la
universitat,
suport
necessari
per
a
desenvolupar el projecte que, entre tots,
pretenem.
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Podem dir que aquest projecte, ENCLAU-UJI,
representa «una mirada oberta, sensible i
respectuosa cap a l'interior del territori i que
respon als seus interessos i aborda les seues
realitats, tant les singulars com les compartides. És
un model innovador de governança ciutadana des
de la cultura i un exemple en el qual es poden
definir nous escenaris per a la participació i
reforçar el vincle amb els nostres pobles». Finalitat
que entronca plenament amb el nostre projecte
Territori Espadà i que, amb el seu suport,
confiem a poder fer un pas qualitatiu en el
desenvolupament d'aquest; el nostre projecte
comú.

XVI JORDADA DE
PATRIMONI

NOUS MODELS
COL·LABORATIUS I SOLIDARIS

La importància de la participació comunitària i
de la socialització de pràctiques i
compromisos a al voltant del territori, la seua
gestió i salvaguarda, va ser el fil conductor de
la XVI Jornada del programa de patrimoni del
Programa d'Extensió Universitària (PEU) que
es va celebrar en l'edifici de l'Escola de
Doctorat i Consell Social de la Universitat
Jaume I i que es va poder seguir en streaming
en la plataforma de l'UJI. La trobada va posar
l'èmfasi en les relacions entre el patrimoni,
el territori i les persones a partir de les
experiències dels col·lectius Orgànic Social
Design CoopV, Connecta Natura i Salvem El
Montsià que treballen en processos i projectes
centrats en l'agroecologia, el ecofeminismo i la
custòdia i defensa del territori.
Durant la trobada, els tres col·lectius
participants han plantejat models ciutadans
actius de defensa del territori i noves
formes d'organització i acte organització
partint de conceptes com la solidaritat i la
col·laboració.
En finalitzar les ponències, va tindre lloc un
espai de reflexió i intercanvi en el qual una de
les conclusions va ser que el concepte de
patrimoni és molt ampli i reuneix el seu
voltant a les persones, les seues percepcions
de la realitat i les relacions interpersonals que
es generen i que en tots aquests processos, la
participació i la implicació de la ciutadania és
fonamental per a teixir xarxes de solidaritat,
aprenentatge compartit i socialitzar els
patrimonis, els territoris, les pràctiques i els
processos. Com a tancament de la jornada, es
va celebrar la tradicional assemblea de
Patrimoni.

Font: Servei de Comunicació i Publicacions de
la Universitat Jaume I.
.
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I JORNADES
AGROECOLÒGIQUES A LA
SERRA D' ESPADÀ
18 I 19 DE JUNY A ESLIDA

Els passats dies 18 i 19 de juny el poble d'Eslida
va acollir la primera edició d'aquestes jornades
destinades a promoure la biodiversitat cultivada,
emmarcades dins del projecte ViuDiversitat de
Connecta Natura amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Eslida i del finançament de la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
El programa va comptar amb xarrades
enfocades en la valorització de les varietats
tradicionals i la reducció de la petjada
ecològica amb uns hàbits de consum locals,
de temporada i sostenibles; tallers pràctics (amb
molt bon acolliment en quant el nombre de
persones
participants),
relacionats
amb
l'extracció de llavors, amb les tècniques
necessàries per a la seua conservació ,i com
plantar per a extraure-les, depenen de la
varietat de l'espècie, de bio-preparats i de la
seua importància per a l'augment de la fertilitat
del sòl (a càrrec del Cicle d'Agroecologia de
l'institut de Nules); i, com un dels principals
objectius d'aquestes jornades, el taller per a
treballar en xarxa amb les persones productores
agroecològiques, persones que romanen vives i
en actiu les hortes per autoconsum.
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El punt neuràlgic de les jornades va estar La fira
d'entitats i productes agroecològics, al llarg del
matí del segon dia a la pista de l'escola d'Eslida,
on es van mostrar més de vint parades de
productes alimentaris, de cosmètica natural i
responsable, productes artesanals i diverses
entitats que treballen en el territori i que
combreguen amb els valors de l'agroecologia,
entre les quals va estar present el personal de
l'Oficina del Parc Natural de la Serra de Espadà,
com a entitat que, de manera transversal, inclou
l'educació ambiental, tant en la tasca
d'informació quant a l'ús públic com en la gestió
administrativa.
I com la jornada es va dissenyar per a acollir tots
els públics i en un ambient distés, es va poder
gaudir de l'actuació de Cia. De_paper amb
l'espectacle “Una pometa, un pomer”, en
sessió doble per a l'alumnat del CEIP Francisco
Mondragón d'Eslida, i en obert per a les
persones participants de les jornades, tallers
infantils per a treballar l'educació ambiental
donant a conéixer i sensibilitzant en temes
referents a la natura, la sostenibilitat i el medi
ambient de la mà de Connecta Natura, que
també van organitzar el tast de productes de la
Serra de Espadà en col·laboració amb Julivert,
establiment de menjars per a portar amb
productes Km 0 i ecològics.
A manera de conclusió, es van donar a conéixer
diferents experiències de projectes i alternatives
a la Serra de Espadà, així com la perspectiva i
experiència de persones amb un llarg recorregut
dedicat a l'agroecologia.
Una jornada que va possibilitar un espai de
reflexió i trobada entre diferents persones del
territori, tant productores, elaboradores o
consumidores, així com diferents projectes que
treballen a la Serra d' Espadà.

PROJECTE VIALYNX

PROSPECCIÓ D' EMPLAÇAMENTS
ÒPTIMS

Investigadors del Grup SAIGAS de la Facultat
de Veterinària de la Universitat CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de València han posat en
marxa el projecte VíaLynx, projecte que va ser
presentat, dins de l'apartat de participació
ciutadana, en la seu del parc natural. A
aquesta presentació van assistir persones,
tant que viuen en l'àmbit del parc natural com
de fora d'aquest, interessades a conéixer i
participar en aquest projecte
.
En una primera fase es busca fer una
prospecció de localitzacions òptimes per a
la reintroducció i expansió del linx ibèric
(Lynx pardinus) cap a l'est de la Península
Ibèrica. Per a això, s'estudiaran les
poblacions de conill, principal font
d'alimentació del linx, i el seu estat sanitari.
Depenent dels resultats obtinguts i si les
poblacions de conill són suficients per a
mantindre una població de linx s'estudiarà, en
una segona fase, la viabilitat de la seua solta
en el medi natural.
El parc natural de la Serra d’Espadà és una de
les localitzacions incloses en aquest projecte i,
en l'actualitat, s'estan localitzant i avaluant les
poblacions de conill. Us anirem informant dels
resultats que s'obtinguen.
El projecte ViaLinx compta amb el suport de la
Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i, per
descomptat, amb tot el suport de l'equip
tècnic del parc natural.
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CREACIÓ
D'UNA
XARXA
D'
ITINERARIS INTERPRETATIUS EN L'
ÀMBIT DEL PARC NATURAL
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En l'oficina tècnica del parc natural de la Serra d’Espadà s'ha constatat, en aquests últims anys, un creixent
interés de la societat cap al Patrimoni tant natural com cultural. Aquesta demanda d'una societat, cada
vegada més instruïda i exigent, ha posat de manifest la necessitat de plantejar-se un ús social d'aquest
patrimoni i ''una posada en valor'' d'aquests elements del patrimoni. Malgrat comptar, el parc natural, amb
una sèrie d'itineraris, aquests queden molt localitzats i amb escassa informació del patrimoni cultural. Així,
s'ha dissenyat una proposta que permeta vertebrar el territori que conforma el parc natural a través
d'itineraris interpretats que posen en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials dels diferents
municipis que conformen el parc natural de la Serra d’Espadà. Aquest projecte el realitza uns
col·laboradors del parc natural i de Territori Espadà: l'associació Centre per al Coneixement del
Paisatge.
Estant ja molt avançat el projecte s'ha volgut presentar els primers resultats als municipis que estan inclosos
en aquesta primera fase, Higueras, Matet, Pavías,Torralba del Pinar i Villamalur, i mitjançant una participació
ciutadana recollir les seues opinions i coneixement del territori i del paisatge que permeta crear una xarxa de
senderes que, a més d'unir els diferents municipis, possibiliten, mitjançant itineraris autoguiats i interpretats,
visibilitzar i posar en valor el patrimoni cultural i natural partint de les vivències i d'un millor coneixement del
territori que la població d'aquests municipis posseeix.

Redacció: equip tècnic del PN
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