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EL MERAVELLÓS MÓN DE LES AUS
Els ocells sovint ens desperten amb el seu meravellós cant, la seua manera d'elevar-se en el cel
sense esforç ens anima i ens inspira. Els ocells són increïblement diverses i
aclaparadorament nombroses. Es creu que existeixen entre 9.000 i 10.000 espècies d'ocells en
el planeta, la qual cosa suposa entre 200.000 i 400.000 milions d'exemplars d'ocells en el món.
Ocupen cadascun dels nínxols existents en tots els continents. Si no foren animals de sang
calenta no podrien volar perquè aquesta habilitat consumeix molta energia. Encara que no tots
els ocells volen tots tenen ales, algunes de fet “volen” sota l'aigua. En elles es van inspirar els
inventors dels primers avions.
Els ocells han aconseguit habitar en tots els continents gràcies a sofisticades adaptacions. Les
plomes, per exemple, els fan calor, els ajuden a camuflar-se, els permeten volar i els beneficien
en el festeig amb els seus vistosos colors.
La seua història va començar fa milions d'anys. A final del Cretàcic va acabar l'era dels
dinosaures. Ocells i rèptils comparteixen un antecedent comú, l’Arqueópterix, un gènere
extint d'ocells primitius amb caràcters intermedis entre els dinosaures amb plomes i els ocells
moderns. Ho sabem gràcies al descobriment de fòssils en 1861 prop de Langenaltheim,
Alemanya. Els parents vius més pròxims als ocells són els cocodrils.
Observar els ocells és un hobby ancestral i comporta recompenses senzilles. Observar-les en el
seu ambient natural és molt interessant, passen molt temps empolainant-se i també podem
veure com construeixen els seus nius.
La mera presència d'ocells en un territori és considerada un fet positiu, un bon senyal. Són
monitors del medi ambient i els indicadors de la salut global d'una zona. La seua existència
enriqueix la nostra vida, és bell trobar-se-les i meravellós observar-les. Un festí per a la vida,
l'oïda i la calma.
Encara que hi haja milers de milions d'ocells en el món la seua conservació és vital. Una de
cada huit espècies, en l'actualitat, està en perill d'extinció a causa de: la pèrdua del seu hàbitat
per desforestació, la sobre pesca, la captura accidental, la introducció d'espècies depredadores i
el canvi climàtic.
A més de dissenyar programes i plans de recuperació, senzilles accions quotidianes són de
gran ajuda: lluitar contra l'abandó d'animals domèstics, plantar espècies autòctones, restaurar
els seus hàbitats… Cada gest suma i permet que aquestes espècies gaudisquen del futur radiant
que es mereixen. T'animem a descobrir les meravelles que amaguen aquest grup d'éssers
vius i a participar en la seua conservació
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EQUIPS PROPIS DEL
PARC NATURAL
ACTUACIONS DESTACADES DEL
TERCER CUATRIMESTRE

Amb la baixada gradual de les temperatures i,
per tant, del risc d'incendi forestal, les 12
persones que integren les brigades (en total 1
capatàs i 3 peons per equip), prioritzen la seua
actuació en els treballs silvícoles de
desbrossaments i podes en sendes, camins i
itineraris que discorren pels 19 termes
municipals que conformen el parc.
La cara més visible del parc natural -ja que els
podem trobar en les àrees recreatives adequant
l'entorn i reparant el mobiliari i la senyalètica de
les rutes, que contribueixen al bon ús públic de
visitants, o, entre altres, executant accions per a
la millora de la fauna silvestre i de la flora pròpia
d’Espadà-, atenen la planificació
coordinadament amb l’oficina tècnica, on se
centralitza la programació dels treballs.
Des del mes de setembre i fins a fi del 2021,
aquestes brigades han comptabilitzat 281
actuacions, de les quals, les corresponents a
desbrossaments i podes sobre la vegetació
limítrofa a camins, pistes i les caixes de les
sendes existents, han suposat el 80 % del total.
Cal destacar, el mes de setembre, la jornada de
la Trobada dels Pobles del parc natural, en el
municipi de Matet, en la qual treballadors de
les brigades i l'equip al complet de l'oficina del
parc natural, vam estar, braç a braç, treballant
des d'abans que el dia despuntés en el cel,
perquè, participants, visitants i població local,
gaudiren d'una fira ben organitzada i concorde
a les exigències del moment actual en l'àmbit
sanitari, sense faltar gens a l'esperit de la
iniciativa de Territori Espadà, marc per a
sinergies entre persones implicades en l'àmbit
territorial del parc.

02

TRITURACIÓ DE
RESTES AGRÍCOLES

GESTIÓ DE LA BIOMASSA PER
A LA PREVENCIÓ
DE'INCENDIS

Segons les estadístiques, el 7,15 % dels
incendis forestals en la Comunitat Valenciana
s'originen per cremes agrícoles. La gestió de
l'eliminació de la biomassa procedent
sobretot de treballs culturals agrícoles evitant
l'ús del foc és interessant com a alternativa.
Relacionat amb la campanya STOP Al FOC de
la Conselleria, la Direcció General de
Prevenció d'Incendis, ja va realitzar el juny de
2018 diverses reunions per a difondre entre
els sectors agraris valencians sobre els
beneficis de la pràctica de la trituració enfront
de la crema de restes de poda. 2 Unitats de
Trituració, secundades per l'equip de
conservació i manteniment propi del parc
natural amb base en Eslida, han actuat durant
aquesta campanya 2021 amb la finalitat de
completar la demanda, especialment
significativa en la Serra d’Espadà. Les unitats
de trituració en parcel·les agrícoles associades
al parc natural estan compostes per 2 peons,
que es desplacen, des del seu punt d'eixida,
mitjançant un vehicle pick up 4x4. La unitat es
completa amb una màquina biotrituradora,
que es transporta mitjançant un remolc
integrat en la pròpia màquina.
En la serra d’Espadà 137 propietaris van
sol·licitar la gestió de restes agrícoles. En
2021 es va actuar en 235 parcel·les, que
s'estima que suposa 128,61 Tm triturades,
que van evitar l'emissió de 84,14 Tm de CO₂
a l’atmosfera. La campanya continuarà
durant el 2022 i es calcula que donarà el seu
inici el mes de febrer.
.
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SEGUIMENT DEL
CANC DE RIU
AUTÒCTON
ACTUACIONS PER A LA
CONSERVACIÓ

El cranc de riu és una espècie inclosa en el
Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna
Amenaçada (Ordre 6/2013, de 25 de març) en
la categoria de “Vulnerable”. Catalogada fins
llavors com “En perill d'extinció”, va canviar el
seu estatus en complir amb els supòsits
recollits en el Pla d'Acció per a la Conservació
del cranc de riu en la Comunitat Valenciana1.
L'espècie compta amb un Programa
d'Actuacions per a la seua conservació a la
Comunitat Valenciana, aprovat per Resolució
de 10 de febrer de 2005, del Director General
de Gestió del Medi Natural.
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Durant 2021 s'han alliberat 36 exemplars en
l'àmbit del parc natural procedents del Centre
de Recuperació de Fauna del Forn del Vidre.
D'acord amb el Pla d'Acció per a la conservació
del cranc de riu, el seguiment de les
poblacions s'ha realitzat en la seua major
part per col·laboradors (bàsicament Agents
Mediambientals, Parcs Naturals, Brigades
Natura 2000 i personal de Centres de
Recuperació de Fauna). El personal del Centre
de Conservació d'Espècies Dulciaqüícola de
Comunitat Valenciana (CCEDCV), s'ha
encarregat d'enclavaments sobretot difícils on
va haver-hi anteriorment negatius, o on no hi
ha responsables del seguiment.
Així, al parc natural de la serra d’Espadà hi ha
avui 6 poblacions fluvials conegudes
establides amb una estimació de prop de
1.000 exemplars. 2 de les poblacions que han
donat negatiu es revisaran de manera
exhaustiva el 2022..

NIT DE RATES
PENADES

BAT NIGHT A LA SIERRA D'
ESPADÀ

La Bat Night se celebra cada any des de 1997 en
més de 30 països l'últim cap de setmana
complet d'agost. Les agències de conservació de
la naturalesa i les ONG de tota Europa
transmeten informació al públic sobre la forma
en què viuen les ratapinyades i les seues
necessitats amb presentacions, exposicions,
tallers, caminades…
Aquests mamífers tradicionalment han sigut
poc valorats. Això es deu generalment als seus
hàbits nocturns o a falses creences. Les
ratapinyades juguen un paper molt important en
l'ecosistema i algunes espècies es troben en
perill d'extinció a la Comunitat Valenciana.
Malgrat això en el nostre territori existeix 22
espècies diferents, de les quals 16 s'han detectat
al Parc Natural de la Serra d’Espadà.
L'any passat el Parc va recuperar aquesta
celebració per a instal·lar-la en el calendari anual
d'activitats oferides. La jornada va tindre lloc a
Vall de Almonacid el 3 de setembre i va ser un
èxit de participació. Després d'una xarrada
didàctica sobre com viuen, quines són les seues
amenaces i com podem ajudar-los, realitzem un
passeig nocturn per a detectar la seua
presència i mitjançant receptors d'ultrasons
identificar de quines espècies es tractaven.
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ANY INTERNACIONAL DE
LES COVES I EL KARST
EXPLORAR-ENTENDREPROTEGIR

El passat 23 d'octubre l’oficina tècnica del parc va
organitzar una activitat amb la qual vam
pretendre conscienciar sobre la importància de
les cavitats i la seua conservació. La
contaminació de les cavitats pot tindre impacte
directe amb les aigües subterrànies. També és
important protegir i fer valdre les formacions
geològiques que trobem a les cavitats
Després de una xarrada, vam anar a peu a les
cuevas de la Peña, coves de la Penya, per a
traure les deixalles que hi ha dins d’aquestes
cavitats
Una vez limpias iniciamos el camino hacia la
cueva de l’ Oret. Una vegada netes iniciem el
camí cap a la cova de l’Oret. Aquesta cavitat, en
èpoques prehistòriques va tindre múltiple
utilització, perquè va ser cavitat sepulcral durant
el Neolític i també va ser un bon refugi i amagatall
durant el Bronze.
Aquesta cova presenta gran interès destacant els
“cons de calcita flotant», que sovint es confonen
amb estalagmites. Es tracta de formacions
escassament documentades a Espanya.
Els participants en l'activitat, unes 20 persones,
van ajudar a alliberar de pedres les zones on els
“cons de calcita” són més aparents i els espais on
es troben les formacions més importants, per a
fer-les més visibles i accessibles.
Gràcies a la presència i l'equipament del personal
de l’Espeleoclub La Vall d’Uixò, Espeleoclub
Castelló i el Grup d'Exploració Subterrània de
l'Alt Palància, els assistents van poder accedir a
través d’un gour circular a un pou que dona pas a
una sala inferior.
L'activitat va ser molt completa i els participants
van quedar molt satisfets per l’experiència.
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DIA
INTERNACIONAL
DE LES AUS

L' ÀGUILA DE PANXA BLANCA
L'àguila-astor cuabarrada (Aquila fasciata) és un ocell rapaç catalogat com “en perill d'extinció” en la
Comunitat Valenciana. La seua població es troben en greu retrocés 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 polls d'àguila cuabarrada permet conèixer els paràmetres demogràfics
fonamentals que ajuden a garantir la conservació aquesta espècie, amenaçada a nivell europeu.
A l'entorn del parc natural de la Serra d'Espadà existeixen diverses parelles que han realitzat
posades durant el el 2021. El Grup d' Intervenció en Altura (GIA) del cos de Agents Medioambientals,
el personal des Centres de Recuperació de Fauna-VAERSA, 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 Universidad Católica de València han participat en el programa
de marcatge.
El passat, 30 de novembre i englobat en la campanya del mes d'octubre de la Xarxa d'Espais
Protegits de la Comunitat Valenciana, dissenyada per a celebrar el Dia Internacional de les Aus, el
parc natural va organitzar una xarrada divulgativa oferida pel cos d'Agents Mediambientals de la
Comunitat Valenciana. Els assistents van poder conèixer més sobre aquesta emblemàtica espècie,
dels perills als quals s'enfronten i descobrir què poden fer ells en pro de la seua conservació.
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TEMPS D' OLIVERES I
D'OLI
LA SERRANA D'ESPADÀ

Sens dubte, a la fi de l'any cobra protagonisme
la recol·lecció de l'oliva de la nostra varietat
autòctona Serrana d’ Espadà. Els secans de la
serra s'omplin, sobretot els caps de setmana, de
famílies senceres que recol·lecten els fruits que
al llarg de l'estiu i principis de tardor han
madurat. És una època frenètica en els camps
i en les almàsseres perquè el fruit conserve totes
les seues propietats.
Aquesta varietat és molt apreciada en la zona
com a oliva de taula, amanida en verd o en
negre. Però és en l'oli on desplega totes les
seues aromes i sabors, oferint un paladar
afruitat, molt equilibrat i harmònic, amb molt
poca amargor i picor.
En el mercat és un oli molt cotitzat. Al parc hi ha
diverses almàsseres que el produeixen, que a
més com a valor afegit, estan certificades amb
la Marca Parcs Naturals.
Enguany el parc va organitzar una activitat on els
participants van poder xarrar amb agricultors en
el moment de la recol·lecció, per a després
visitar l'almàssera de la Cooperativa Ayr de Vall
de Almonacid. Una jornada dedicada a conéixer
aquest cultiu i la seua transformació en l'or
líquid que és l'oli.
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L' ALMENARILLA I
JINQUER
ITINERARI INTERPRETATIU

El Conjunt Memorial Jinquer-L' Almenarilla
es troba a escassos 3 km a l'oest de la població
d'Alcúdia de Veo; està format per quatre llocs
en els quals la Guerra Civil va deixar una
empremta que encara hui, més de huit
dècades després, és visible.
Aquest conjunt memorial s'ha creat per part
de l’Ajuntament d'Alcúdia de Veo amb l’ajuda
de la Generalitat Valenciana (Conselleria de
Justícia) i amb la col·laboració de diverses
persones i associacions. L’objectiu és
conscienciar sobre els devastadors efectes
de la guerra i la importància de conservar i
difondre el patrimoni com a vehicle
transmissor de la nostra Memòria Històrica.
Des de Jinquer i remuntant la pista que
discorre paral·lela al riu Veo aprofitem per a
acostar-nos a un curiós bosc de castanyers.
La tardor és una època estupenda per a gaudir
d’aquest arbre i dels seus fruits, les nutritives
castanyes. En Jinquer vam poder visitar un
centenar d’arbres de gran grandària que hui
formen l’únic bosc de castanyers present en
la Comunitat Valenciana.
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DIA
INTERNACIONAL
DE LES
MONTANYES
EL TURISME SOSTENIBLE A
LES MUNTANYES

L’ONU va declarar l’11 de desembre «Dia
Internacional de les Muntanyes», per a
ressaltar la importància del desenvolupament
sostenible de les muntanyes.
Les muntanyes són una mica més que elements
geogràfics fonamentals. Les muntanyes són
paisatge i cultura. Protegeixen les valls i als
seus pobladors. Són generadores de recursos
naturals, però sobre elles planeja la degradació
dels fràgils ecosistemes de muntanya. El nostre
benestar, identitat i el futur depenen de la
conservació del seu medi ambient.
El tema triat per al 2021 va ser «El turisme
sostenible a les muntanyes», ja pot contribuir
a crear mitjans de subsistència sostenibles, així
com promoure l’artesania i els productes d’alt
valor, a més d’ajudar a preservar el patrimoni
natural i cultural.
Enguany la jornada va transcórrer a Torralba
del Pinar, una localitat que Greenpeace, ho
situa entre els 10 pobles més sostenibles
d’Espanya, segons un estudi que va elaborar en
2021. Aquest estudi va analitzar les activitats
que generen emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle i l’existència d’ecosistemes ben
conservats, que actuen com a embornals
naturals de carboni. Es va valorar a més,
l'existència d'un mosaic agro-forestal: àrees de
bosc, pastures i xicotetes terres de cultiu.
L’existència d'aquest mosaic afavoreix la
biodiversitat, permetent combinar la
conservació del medi natural i el
desenvolupament d’activitats econòmiques
respectuoses amb el medi ambient.
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TROBADES
PERIFÈRIQUES

DINAMITZACIÓ ARTÍSTCA I
CULTURAL DEL TERRITORI

La iniciativa #TrobadesPerifèriques lluita
contra la despoblació juvenil en zones rurals a
través de la dinamització artística i cultural
dels territoris.
Les trobades perifèriques són moments
d'intercanvi organitzats entre persones i
col·lectius involucrats en iniciatives culturals,
socials i/o educatives desenvolupades des de
territoris generalment aïllats.
La proposta té com a objectius fonamentals:
trencar l'aïllament d’aquests agents de canvi,
oferir-los espais propicis per a l'aprenentatge
entre parells i fomentar la col·laboració i el
treball en xarxa, contribuint amb això a
dinamitzar iniciatives locals que proposen
respostes col·lectives a problemes compartits
per aquestes comunitats.
El Parc Natural de la serra d’Espadà participa
en aquesta iniciativa, organitzada
conjuntament per Europimpulse i per la
Cooperativa Canòpia d'Almedíjar i secundada
per la Universitat Jaume I de Castelló, dins
del Programa d’Extensió Universitària.
El plantejament va nàixer el 2019, amb una
edició pilot.
Ara mateix s’està avançant en una línia de
treball que faça possible la col·laboració dels
diferents agents, col·lectius i persones
interessades en el marc de projectes finançats
per la Unió Europea. Així, la finalitat és
dissenyar un programa de visites d’estudi a
tota Europa perquè col·lectius de la província
de Castelló puguen descobrir les realitats
rurals en altres països a partir de la primavera
de 2022. Les activitats compten amb el suport
econòmic de la Diputació de Castelló i el
programa Erasmus.
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XVIII TROBADA DELS
POBLES DEL PARC
NATURAL
EVENT ITINERANT DE
DINAMITZACIÓ RURAL

El passat 25 de setembre es va celebrar a Matet la
XVIII Trobada dels pobles del Parc Natural de
la serra d’Espadà. Un total de 31 estands i
abundant públic van omplir els carrers del
municipi que va acollir aquest esdeveniment
itinerant que es va iniciar en 2001 en Algímia de
Almonacid Ja són 18 dels 19 municipis que
integren el parc natural els que han organitzat
aquest esdeveniment, en col·laboració amb
l’oficina de gestió del parc natural i el suport de la
Universitat Jaume I de Castelló, dins del programa
d’Extensió Universitària.
La població de Matet, amb menys d’un centenar
d’habitants reivindica així el futur i les
oportunitats que aquesta terra única
posseeix, tal com va assenyalar la seua
alcaldessa, Rosa Guillermo Tortajada.
Objectes d’artesania, alguns elaborats amb suro,
i productes de la terra, així com abundant
informació institucional d'ajuntaments i entitats
mediambientals, han acudit a l’esdeveniment
que només aquest parc natural celebra
anualment entre els espais naturals protegits de
la Comunitat Valenciana.
La jornada es va iniciar a les 9.00 amb una ruta
interpretativa «Coneix Matet, Matet acull:
pinzellades del Patrimoni Cultural», guiada pel
Centre per al Coneixement del Paisatge.
Amb posterioritat tingué lloc la inauguració de la
trobada que es va prolongar durant quasi dues
hores, ja que les autoritats han recorregut un a
un tots els estands.
Entre les activitats s’ha dut a terme una mostra
d’olis per cortesia de la Cooperativa Ayr; una
degustació de maridatge a càrrec de Bodega
Alcoví i la Formatgeria Els Corrals, a més
d'activitats lúdiques i esportives a càrrec de
Viunatura.
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REDES SOCIALES PARA LA
DIFUSIÓN DE PROYECTOS
INICIATIVAS DEL PARQUE
NATURAL

Cada vegada és més important estar presents
en les xarxes socials (XXSS) per a difondre els
projectes en els quals estem treballant. Les
XXSS poden ser un vehicle per a acostar-nos a la
població local i crear vincles amb ells. Des de
Territori Espadà tractem de generar continguts
d'interès per als usuaris i difondre les diferents
iniciatives que estan sorgint dins de l'espai que
abasta el parc natural.
Les XXSS són un dels mitjans que en l'actualitat
més utilitzem les persones per a comunicar-nos.
Permeten generar impacte, per la quantitat de
persones que es troben ací, les eines que tenen,
la facilitat de connectar-se, la interactivitat que
permeten, etc.
Alguns beneficis de comptar amb aquesta mena
d’eines són l’augment de la visibilitat, la
proximitat amb la ciutadania, conèixer
directament l’opinió de la societat i tindre
presència i reputació en línia. La comunicació
actual ha de deixar de ser unidireccional i lineal
donant pas a processos basats en la participació
i el protagonisme més gran dels ciutadans.
Les xarxes socials de Territori Espadà són:
@territoriespada

@territoriespada

territorioespadan

www.territoriespada.com
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JORNADA
ANTIDESPOBLAMENT
L'INTERIOR COM ESCENARI D'
OPORTUNITATS

La Diputació de Castelló i la Fundació
Valenciana d'Estudis Avançats van celebrar el
passat dia 5 de novembre a Suera la jornada
‘Castelló davant el repte demogràfic’, amb la
qual es pretén visibilitzar que “l'interior de la
província de Castelló és l'escenari ideal per a
l'impuls de projectes de diversa índole amb
capacitat per a fixar població en el territori en
generar activitat econòmica i llocs de treball”.
Així ho ha va expressar el president de la
Diputació, José Martí, qui va assenyalar que
“vindran fins a la Serra d’Espadà a comptar les
seues experiències persones que impulsen
projectes que s'estan desenvolupant amb
èxit en altres comarques de la província de
Castelló, que podrien inspirar a emprenedors
locals”.
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En aquest sentit, el president va posar de
manifest que “encara que a la província de
Castelló la despoblació constitueix una
preocupació evident, no deixa de ser cert que
s'estan forjant projectes molt interessants
relacionats amb el medi ambient, el turisme,
el sector social o l'agroalimentari, que si estan
donant un bon resultat en algunes comarques,
també poden donar-lo en unes altres”.
El programa de la jornada, en la qual va estar
present el director del Parc Natural de la Serra
d’Espadà, es va desenvolupar en tres taules de
treball: una sobre ‘Igualtat i digitalització en
l'entorn rural’, una altra sobre la ‘Gestió de la
qualitat
ambiental,
forestal
i
agrària.
Envelliment’, i finalment, una altra sobre
‘Experiències amb bon resultat. Teixit Productiu
Local’.
L’acte d'obertura va ser a càrrec del president de
la Diputació, José Martí, el director general de la
Fundació Valenciana d’Estudis Avançats, Javier
Quesada, i la directora general de l’Agenda
Valenciana antidespoblament, Jannette Segarra.
La clausura sigué a càrrec de la consellera
d’Agricultura,
Desenvolupament
Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica,
Mireia Mollà.

ACTIVITATS D' ÚS
I GAUDI
DADES GLOBALS DE 2021

El Parc Natural de la serra d’Espadà
presenta una elevada demanda
d'activitats d'ús i gaudi. L'atenció al
visitant és un element clau en la gestió de
l’espai natural. El centre d'Interpretació
situat a Eslida és l’equipament principal i
punt de recepció dels visitants. El seu
personal s'encarrega de proporcionar
informació actualitzada i d’utilitat sobre els
valors naturals del parc natural i de
transmetre missatges de sensibilització
que contribueixen al fet que l’usuari
s’implique en la preservació del medi
ambient.
Al llarg de 2021, l'equip del parc natural
ha atès 5.029 persones de les quals 2.249
han passat pel Centre d’Interpretació. El
44 % ha participat en alguna activitat
concertada, el 31 % ha acudit en cap de
setmana o festiu al Centre d’Interpretació i
la resta forma part d'algun dels grups
organitzats que de manera lliure visiten la
serra.
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PROGRAMA
AMBIENTAL

D'

EDUCACIÓ

CENTRES EDUCATIUS DEL PARC NATURAL
És sabut que els espais naturals protegits són recursos pedagògics molt valuosos. Més enllà de transitar-los
a través de les sendes i camins, són també aules vives on l'aprenentatge pot donar-se de manera natural i
espontània.
Amb el projecte «Coneixes la Serra d’Espadà?», es pretén difondre les particularitats de la serra destacant la
importància del parc natural en la conservació de la biodiversitat, els valors i serveis ambientals que ofereix. A
causa de l'actual disponibilitat de personal s'ofereix només l'itinerari d'Aín per la ruta roja del parc natural.
Aquest acompanyament ha estat disponible els dimecres i els dijous.
Alguns municipis d’espai protegit disposen, per sort, de centres educatius. Es tracta de col·legis amb un
nombre d’alumnes més reduït que permet a l'equip d'educació ambiental del parc natural de la serra
d’Espadà realitzar un contacte més pròxim i específic. Amb aquests centres s'ha investigat tant la vegetació
autòctona com la fauna associada a aquest parc natural. També s’han fet tasques de sensibilització enfront de
la problemàtica que suposa la generació de residus, el seu impacte en la naturalesa i les bones pràctiques que
tots hem d’adquirir per a posar solució a aquesta problemàtica tan actual. Durant l'últim quadrimestre de
2021 es van atendre 21 grups i un total de 507 persones.

Redacció: equip tècnic del PN

Parc Natural de la Serra d' Espadà
964715750, 679196294

Centre d' Interpretació del PN
Avda. Francisco Mondragón, 2. ESLIDA

parque_espadan@gva.es
parquesnaturales.gva.es/web/pn-serra-d-espada
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