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2021 ANY INTERNACIONAL DE LES CUEVAS I EL
KARST
L'Any Internacional de les Cuevas i el Karst (IYCK) és una iniciativa de la Unió Internacional
d'Espeleologia (UIS), una organització sense fins de lucre dedicada a l'exploració, estudi i maneig
adequat de coves a través de la cooperació internacional.
Sota el lema “explorar, comprendre i protegir” fan una crida per a posar en relleu la importància
d'aquests sistemes, ja que són molt vulnerables a la contaminació, a l'ús excessiu, la destrucció
o la mala gestió. El món subterrani és poc conegut i pocs reconeixen els grans i múltiples valors
que representen per a la humanitat.
Les coves sempre han jugat un paper especial en la història de la humanitat, amb un
inestimable valor cultural. Sense oblidar-nos que alberguen ecosistemes que es caracteritzen
per l'enorme especialització dels organismes vius que ho integren i que són extremadament
sensibles a les activitats i les visites humanes.
La Comunitat Valenciana va ser pionera dins del conjunt de l'Estat espanyol i gran part dels
països de la Unió Europea, amb l'aprovació de la Llei 11/1994, en la qual es van declarar
protegides totes les coves, avencs i altres cavitats subterrànies del territorial valencià. Més tard
el Decret 65/2006 desenvolupava el règim de protecció de les coves i aprovava el Catàleg de
Coves de la Comunitat Valenciana.
L'oficina del Parc està treballant al costat de l’Espeleo Club de Castelló, per a programar una
sèrie d'esdeveniments en aquest 2021, per a acostar a la població i posar en valor la importància
de les coves.
Més informació
https://sites.google.com/view/iyck-2021/home
https://www.facebook.com/espelelo.clubcastello
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EQUIPS PROPIS DEL PARC
NATURAL
RECUPERACIÓ DE CAMINS HISTÒRICS I
DE TRINXERES

Les brigades del parc natural continuen fent un
treball essencial en el manteniment i conservació
de les sendes i camins que solquen el nostre
territori. En aquests últims mesos, entre moltes
altres actuacions realitzades, hem de destacar
l'immens treball realitzat en tres zones diferents del
parc que reuneixen un valor ambiental i
patrimonial indubtable. En primer lloc la
recuperació de l'antic camí que unia les poblacions
de Pavías i Torralba del Pinar, un camí d'increïble
bellesa i valor ambiental que discorre per pinedes
de pinastre i suredes amb exemplars dispersos de
roure valencià.
D'altra banda, destacar la recuperació de la senda
de la Costalata, camí de gran valor paisatgístic que
permet gaudir de la vall de la conca del Palància i
de la pròxima Serra Calderona. També, en aquesta
zona s'ha treballat en desbrossaments selectius per
a posar en valor les trinxeres de la Costalata,
trinxeres que formen part de la Línia XYZ o Línia
Matallana que va defensar la ciutat de València en
el final de la Guerra Civil.
Finalment, cal esmentar la recuperació de la senda i
camí de la Costera, senda d'indubtable valor
ambiental que discorre entre suredes i pinedes de
pinastre i que permeten l'accés a les trinxeres
denominades de la Costera que, com en el cas
anterior, també formen part de la Línia XYZ o Línia
Matallana. Trinxeres de gran valor patrimonial que
hem de tindre present en la Memòria Històrica del
nostre territori.
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TREBALLS DE TRITURACIÓ
TASQUES DESTINADES A LA PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS

S'inicia, el mes de març, la tercera campanya de
trituració de restes agrícoles al Parc Natural.
Programa desenvolupat per la direcció general de
Prevenció d'Incendis Forestals en col·laboració amb
l'oficina tècnica del parc natural. Aquest programa
ofereix als agricultors que desenvolupen la seua
activitat en l'àmbit del parc natural de la Serra
d’Espadà l'oportunitat de triturar les restes de
podes agrícoles de les seues parcel·les amb la
finalitat d'evitar les cremes i reduir el risc d'incendi
forestal. Hem de destacar que el parc natural
posseeix una àmplia massa forestal, de gran valor
ambiental, que es desenvolupa en els voltants dels
cultius tradicionals de secà i que el mantindre i
potenciar aquests cultius són de vital importància
per a la diversitat biològica al parc.
Aquest programa ha permès recuperar parcel·les
que en els últims anys s'havien abandonat per la
dificultat d'eliminar les restes que generaven. El
programa de trituració resol aquest problema i és,
cada vegada major, el nombre d'agricultors que
sol·liciten aquest servei que s'organitza des de
l'oficina del parc natural.

03

ZONES D’ACTUACIÓ
URGENT
PLANIFICACIÓ DE LA DEFENSA
FRONT A INCENDIS

La prevenció d'incendis forestals exigeix una
actuació planificada que permeta dissenyar i
establir actuacions, de manera coherent i baix
criteris tècnics, que faciliten la ràpida actuació en
l'extinció, minimitzant els danys a persones i béns,
a més de l'alteració del medi natural. El foc sense
control no entén de propietat, afectant la vegetació
mentre aquesta tinga les condicions, la quantitat i
continuïtat adequades. Per a això la normativa
forestal a la Comunitat Valenciana contempla la
declaració de determinades àrees com a zones
d'actuació urgent (ZAU), amb la finalitat de
conservar-les i afavorir la seua restauració sempre
que els terrenys estiguen afectats per qualsevol
alteració ecològica greu o amb el risc d'afectar-lo.
A la Comunitat Valenciana s'ha establit un total de
set zones d'actuació urgent, sent el parc natural de
la Serra d’Espadà una d'aquestes. Actualment s'ha
iniciat la revisió i adequació de la ZAU d’Espadà a
les nous requeriments de la serra. Així el disseny
d'aquesta se centra en quasi la seua totalitat amb el
suport de camins, pistes i carreteres de manera que
les actuacions en el cas d'un incendi forestal siga
més ràpida i facilite l'accessibilitat als mitjans
d'extinció.
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TANCAMENT DE LA COVA
DEL TORO
CONSERVACIÓ EN ÈPOCA
D’INCREMENT DE VISITANTS

Les activitats relacionades amb el turisme actiu ha
augmentat en els últims anys i encara més en
aquest últim any com a conseqüència de les
limitacions de desplaçament creades per la
pandèmia de la CoVid-19. L'entrada en coves és una
d'elles, però un ús inadequat d'aquest recurs
turístic ocasiona greus problemes. L'entrada en
cavitats sense tindre els coneixements necessaris fa
que es convertisca en un risc per a aquests visitants
i el no mantindre normes bàsiques de
comportament, com no abandonar restes de
menjar, envasos, llandes, no generar molèsties a la
fauna que habita en aquests ambients, etc.,
comporta un risc major per a la seua preservació.
La cavitat coneguda com a cova del Toro a Alcudia
de Veo no s'ha deslliurat d'aquesta problemàtica i
l'abús al qual s'ha vist sotmesa pels nombrosos
visitants no respectuosos amb ella, ha portat al fet
que, l'ajuntament d'Alcudia de Veo en col·laboració
amb l'oficina de parc natural, estudie la viabilitat
d'instal·lar un tancament i controlar l'ús que es fa
en ella. La proposta que s'està treballant contempla
el seu tancament i limitar l'accés indiscriminat,
afavorint grups organitzats amb guia que inculque
les normes bàsiques de comportament. Així mateix,
es permetrà l'accés a espeleòlegs federats prèvia
sol·licitud en les dependències municipals. Amb
aquestes mesures assegurarem els valors
ambientals i l'interès geològic que aquesta cavitat
té.
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RE-INTRODUCCIÓ DEL
LINX
PROSPECCIÓ DE LOCALITZACIONS
ÒPTIMES

La Universitat Cardenal Herrera i el Servei d'Anàlisi,
Investigació i Gestió d'Animals Silvestres (SAIGAS)
ha iniciat el projecte denominat “Prospecció de
localitzacions òptimes per a la reintroducció del linx
ibèric (Lynx pardinus) cap a l'est de la Península
Ibèrica” projecte denominat ViaLynx. El Parc Natural
de la Serra d’Espadà participarà en aquest projecte
que en la seua fase inicial té com a objectiu
localitzar àmplies àrees en què l'hàbitat d'aquesta
espècie és l'adequat i permet una connexió
mitjançant corredors verds o ambientals amb els
nuclis reproductors d'aquesta espècie en el centre i
sud de la península.
Els objectius prioritaris d'aquesta fase del projecte
se centren en tres línies: En primer lloc estan els
objectius científics, com estimar la densitat
poblacional de conill, base de l'alimentació del linx,
monitorar el seu estat sanitari i estudiar els punts
negres del sistema de carreteres. En segon lloc, els
objectius d'educació mediambiental, com és
l'estudiar el grau d'acceptació del projecte i
conscienciar a la societat per a la conservació del
linx i la seua presa, el conill. En tercer lloc, els
objectius de gestió i governança, com és la
comunicació dels resultats a les administracions
públiques i entitats implicades i la coordinació entre
elles i altres grups d'investigació.
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CAMPANYA DE LA "PELA" A LA
FINCA DE MOSQUERA
CONSERVACIÓ D’UNA FINCA
EMBLEMÀTICA

La finca denominada La Mosquera és la més emblemàtica en l'àmbit territorial del parc natural, punt de
referència per a la major part dels visitants del parc. Es tracta d'una finca en la qual predomina la sureda
com a massa forestal arbrada predominant que pot considerar-se com un bosc madur amb un l'elevat
numere d'exemplars de gran grandària. És, no obstant això, una finca del qual s'obté un important
aprofitament de suro. Aquest aprofitament de suro està regulat per un Pla Tècnic de Gestió Forestal que ha
presentat l'empresa que realitzarà aquest aprofitament i des de l'oficina tècnica del parc natural s'han
introduït directrius encaminades a la preservació d'aquest bosc madur, entre elles s'ha introduït la de
mantindre els exemplars amb suro patró sense extraure, independentment de la classe diamétrica en la qual
s'enquadre l'exemplar, com a mesura de preservació davant possibles incidències ambientals; així mateix, es
mantindran sense extraure el suro aquells exemplars de major envergadura que presenten defectes en
l'escorça, senyals de podridura, ferides exteriors visibles o, en general, el seu suro no siga de qualitat en la
totalitat del perímetre del seu tronc i, finalment, es limita la saca de suro al 40% d'exemplars de surera de
cada zona de saca.
Totes aquestes condicions tenen per finalitat preservar en el futur el bosc madur que representa aquesta
finca i defensar les seues característiques ambientals, mantenint exemplars pare que, davant possibles
incidències ambientals, com pot ser un incendi forestal o malalties dels arbres pelats, puguen regenerar
aquesta magnífica sureda que tots apreciem.
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MAPA DE LLOCS D'INTERÉS I
SENDERES
NOU MATERIAL DISPONIBLE PER AL
VISITANT

La gran majoria de les visites ateses al centre
d'interpretació, sol·liciten informació sobre rutes de
senderisme o informació sobre els recursos
naturals i culturals del Parc.
Per a satisfer les necessitats d'informació de les
persones que s'acosten al Centre de Visitants o
consulten la web, s'ha redissenyat i actualitzat el pla
guia del parc, fent-lo més funcional i permetent
l'accés a una major quantitat d'informació útil
mitjançant la inclusió de codis QR.
Els codis QR són un sistema de codificació que
permeten automatitzar l'accés a adreces web,
documents, fullets, etc. Aquests codis són molt
fàcils d'utilitzar mitjançant un dispositiu mòbil, l'ús
la seua cambra i d'una aplicació de lectura.
Aquest nou material informatiu, serà distribuït de
manera gratuïta en format paper i en versió digital
en la web. Ha sigut editat en valencià i castellà, i
està prevista la seua traducció a l'anglés i francés,
per a facilitar la informació als visitants d'altres
països que s'acosten a conéixer el Parc.
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LA SUREDA D’ESPADÀ, EL
BOSC PRIVILEGIAT
NOVA PUBLICACIÓ DISPONIBLE
SOBRE LA SURERA Y EL SURO

Una de les activitats que major interés desperta de
les oferides al llarg de l'any, és sens dubte, la
demostració de la saca de suro que es realitza a
l'estiu. Les persones que acudeixen senten
admiració pel que representa la surera per a les
poblacions i els habitants de Parc. No sols des del
punt de vista natural sinó també des del punt de
vista cultural.
Per a cobrir la necessitat que un major nombre de
persones coneguen i s'interessen pel suro i el món
que li envolta s'ha editat un fullet que segurament
de resposta, a la curiositat dels visitants que
s'acosten a les suredes, en veure els *arboles
desproveïts d'escorça i amb els seus tons
vermellosos característics, després d'haver-los
extret el suro.
Aquest fullet està disponible de manera gratuïta en
el Centre de Visitants i en la web del Parc. Ha sigut
editat en dues versions: valencià i castellà.
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MAPA INTERACTIU DEL
PARC NATURAL
LLOCS D’INTERÉS EN UN CLIC

En l'actualitat existeixen plataformes que permeten crear aplicacions web atractives i intuïtives, combinant
mapes amb text narratiu i associant-ho a altres continguts, com a imatges, vídeos o llocs web. Mitjançant
aquest sistema és senzill examinar i alternar fàcilment a través de pestanyes i vinyetes desplegables el
contingut de la informació associada a cada element de mapa.
Des de l'oficina del Parc s'està treballant per a oferir informació útil i detallada dels elements de major
interés per al visitant, tant del patrimoni natural com etnogràfic.
Està dividit en categories per a facilitar que l'usuari trobe més fàcilment la informació en la qual estiga
interessat. Actualment presenta les categories de: interés natural, àrees recreatives, castells i torres, vestigis
de la Guerra civil, neveres, i una altra categoria per a aglutinar la resta del patrimoni cultural.
Aquest mapa interactiu de llocs d'interés no és un treball tancat sinó que s'anirà completant amb major
informació a mesura que es vaja elaborant. El mapa interactiu està allotjat en la pàgina web del parc en la
secció de planeja la teua visita/mapa de llocs d'interés.
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REVISTA BASTIDA
DIFUSIO AL NÚMERO DE PRIMAVERA DEL
PROJECTE TERRITORI ESPADÀ

La Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià
ha tret una nova publicació: la revista Bastida. Es
tracta d'una revista divulgativa gratuïta al servei
dels centres d'estudis, els arxius, museus i
biblioteques locals i comarcals. El número del
primer trimestre el van dedicar al patrimoni
natural. A la Serra d'Espadà s'ha fet molta feina en
revaloritzar el patrimoni natural i vincular-lo a les
iniciatives culturals i associatives que treballen per
reivindicar el territori i els i les habitants. Per a la
ocasió preparàrem un article sobre el nostre
projecte Territori Espadà, que juntament amb la
població local pretén dinamitzar els pobles del parc
natural recolçats pel Servei d’Accions Socioculturals
de la Universitat Jaume I de Castelló.
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DIA DE L'ARBRE
31 DE ENERO EN LA COMUNITAT
VALENCIANA

El dia 31 de gener és el Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana realitza el
lliurament gratuït de plantes a col·legis, instituts, entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i particulars per a
les plantacions en el marc de la campanya del dia de l'arbre, i únicament s'estableix la necessitat de comptar
amb el permís dels propietaris dels llocs en què es realitzen les plantacions i l'obligació d'assessorar-se a
través dels agents ambientals de la zona i tècnics forestals en la manera d'executar les plantacions.
La realització d'activitats de repoblament en entorns naturals és, sense cap dubte, una de les quals més
acceptació té entre els col·lectius que pretenen dur a terme accions de millora del medi ambient. Centres
educatius, empreses, associacions, etc., tots els anys són protagonistes d'accions d'aquest tipus en diversos
punts de la geografia valenciana, amb el propòsit de col·laborar en la recuperació i millora de la nostra
naturalesa.
Enguany celebrem el Dia de l'Arbre immersos en una situació de pandèmia molt important. Les activitats
organitzades per l'equip del Parc Natural de la Serra d’ Espadà previstes per al mes de gener es van
suspendre seguint les mesures aconsellades en matèria de seguretat sanitària. Però l'efemèride va tindre
una representació virtual. Tots els ciutadans que van voler van poder participar en la Campanya
#arbresenlaxarxa. La iniciativa del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana va tindre molt
bon acolliment i molts participants van fer difusió en les xarxes del moment en el qual plantaven un arbre.
L'equip del parc natural realitzà també la plantació simbòlica d'una cervera en el paratge de Tarraguán, a
Eslida.
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SOLTA PÚBLICA
D’OFEGABOUS

COL·LABORACIÓ AMB EL
CENTRE D’INVESTIGACIÓ
PISCÍCOLA
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 del Palmar, té un
projecte de cria i de reintroducció d'individus en els
hàbitats adequats.
L’ofegabous,
anomenat
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 de
l'home 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. D'ulls xicotets però sortits tenen,
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.
El diumenge 28 de març l'equip del parc natural va
realitzar la solta d'una trentena d'exemplars en una
bassa de Pavías, amb l'esperança que s'adapten a
l'entorn i comptem amb una població estable en
aqueix municipi del Parc Natural de la Serra d’ Espadà.
Durant el mes de març, un equip del programa Terra
Viva de Apunt es va desplaçar a la piscifactoria de E
Palmar i al Parc Natural de la serra d’ Espadà per a
realitzar un reportatge sobre aquesta curiosa i poc
coneguda espècie i participar en una solta de tres
exemplars en una bassa d'Aín apta per a la seua
reproducció.
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TALLER DE FARMACIONA
CASOLANA
POSADA EN VALOR DE LES PLANTES
MEDICINALS

El centre de visitants de la Serra d’Espadà d’Eslida va dur a terme un taller de farmaciola casolana amb
plantes medicinals. i va comptar amb el patrocini del bar Paquita d’Eslida.
Aquesta activitat pretén donar a conèixer algunes de les plantes medicinals, aromàtiques i/o condimentaries
que es troben al parc, aprofundir sobre les seues propietats i conéixer l’elaboració d’una farmaciola casolana.
Així, els participants van realitzar una tintura de romaní, per aplicar-la en massatges, millorar la circulació i
calmar les cames cansades després d’una caminada, ara que el bon temps ens anima a sortir a la muntanya.
Amb oli d’ametlles i flors seques d’arnica i calèndula van fer uns oleomacerats. L’árnica ha estat
tradicionalment utilitzada per a l’alleugeriment de contusions, esquinços i dolors musculars localitzats.
Assenyalar que, per la seua banda, la calèndula és una planta que floreix tot l’any i, en oli o en crema, serveix
per curar ferides, rascades, cicatrius, cremades solars lleus i picades d’insectes.
Per a finalitzar es van tractar les possibilitats de la cosmètica sòlida, una alternativa que contribueix a la
reducció del plàstic per a gels, cremes o xampús. Amb cera d’abelles, mantega de karité i oli de coco s’elaborà
una crema de mans sòlida, exemple d’un producte amb residu zero.
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DIA DE L’ARBRE

MILLORA DE LA QUALITAT DE
VIDA
Els boscos, i els arbres, són proveïdors d'importants
beneficis per a l'ésser humà, encara que a vegades
puguen passar desapercebuts per a la major part dels
ciutadans. Sense ells, la qualitat de vida no seria la
mateixa.
Els arbres i els boscos constitueixen un patrimoni
natural i cultural essencial per a la vida en el planeta,
tant per a les generacions actuals com per a les
futures. La seua conservació i millora no sols depèn de
l'actitud de les administracions públiques, com a
gestores del patrimoni forestal, sinó també del
comportament individual i col·lectiu de les persones.
Per a acostar aquests valors a la població local en edat
escolar, durant el primer quadrimestre del 2021 s'han
dissenyat diferents activitats educatives. L'equip
d'educació ambiental del parc natural s'ha traslladat
als centres educatius inclosos en l'espai natural
protegit per a desenvolupat activitats amb els grups
bambolla dels centres. Les activitats, adaptades a
nivells des d'Infantil fins al 6é curs de primària han
sigut diverses. Els més xicotets van treballar amb les
llavors, van aprendre a fer un planter amb material
reciclat i realitzà un taller de Nango Dango per a
després alliberar les boles de vida en el medi natural.
Amb els més majors sí que va ser possible realitzar
desplaçaments més llargs i repoblar algunes zones del
Parc Natural amb dificultats per a regenerar-se de
manera natural. Tots els participants i els educadors
van gaudir del moment i van ressaltar com són de
positives les activitats desenvolupades a l'aire lliure en
aquests moments en els quals els desplaçaments a
zones llunyanes a la localitat en la qual se situa el
centre educatiu no són possibles.
S'ha treballat amb el CEIP Francisco Mondragon
d'Eslida, El CEIP Carme Martí d'Artana, l'aulari de
Chóvar i Azuébar del Centre Rural Agrupat ChóvarAzuébar-Sot de Ferrer i l'aulari d'Almedíjar del Centre
Rural Agrupat Palància-Espadà. En total 17 grups i 231
alumnes han participat en la campanya de l’arbre de
2021.
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ELS NOSTRES AMICS ELS
AMFIBIS

CONÉIXER PER A CONSERVAR

Durant el primer quadrimestre del 2021 ens centrem en desenvolupar un projecte destinat a donar a
conèixer el món dels amfibis i el paper que aquests tenen en la conservació del medi ambient. Els amfibis
són una espècie que va aparèixer en la Terra fa 350 milions d'anys. Són animals molt beneficiosos per a
l'agricultura perquè, atès que s'alimenten d'insectes ajuden a controlar les plagues. Dels amfibis s'extrauen
també substàncies molt importants per a fabricar medicines i a més són bons indicadors de l'estat del medi
natural.
Però aquests animals tan importants per al medi ambient estan en perill, per l'alteració del seu hàbitat, la
desaparició d'activitats com l'agricultura i la ramaderia tradicional que mantenia en bon estat les basses i
abeuradors que els serveixen de refugi, la introducció d'espècies al·lòctones com a tortugues, carpes o
crancs americans i l'excessiu use productes tòxics en els cultius extensius.
És molt important conèixer bé aquestes espècies i valorar-les, per a poder protegir-les millor. Voler i apreciar
als animals va unit a mantenir el seu entorn i protegir l'ecosistema en el qual es desenvolupen i respectar-los
allí on viuen.
El projecte engloba 4 tipus d'activitats, oferides als centres educatius dels municipis inclosos en el parc
natural. Es van investigar les seues característiques principals, el respecte que mereixen simplement per ser
éssers vius , l'interessant paper que juguen en els ecosistemes i les amenaces a les quals s'enfronten. Els
particiants van aprendre molt, van alliberar la seua ment dels prejudicis que moltes vegades acompanyen a
aquestes espècies i conegueren en viu i en directe una espècie autòctona de la serra d’ Espadà, l’ofegabous,
l'únic amfibi amb cua present en la Comunitat Valenciana.
Està previst, a partir del mes de maig treballar amb els centres escolars d’Eslida, Artana, Suera, Tales,
Fanzara, Vall de Almonacid, Castellnovo, Navajas i Almedíjar.
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FINCA AGROECOLÒGICA
A ESLIDA

COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT I
CONNECTA NATURA

El paisatge típic de la conca del mediterrani es caracteritza per la coexistència entre aquests espais naturals i
la interacció amb l'espècie humana, que han portat, al llarg dels segles, a l'evolució del paisatge creant un
mosaic agroforestal. El bosc i els matolls conviuen amb les hortes i les zones de cultiu formant un
ecosistema divers i enriquidor. Desgraciadament, les xicotetes explotacions, així com les varietats
tradicionals i tot el coneixement que tenen associat, van desapareixent amb el canvi del model econòmic i
dels interessos de la societat. Recuperar una finca en desús i omplir-la amb totes aquestes varietats i
coneixements que estan desapareixent és una oportunitat per a preservar un patrimoni, un estil de vida i
uns recursos que poden ser de gran utilitat en el context de crisi global en el qual ens trobem.
El projecte de finca agroecològica està desenvolupant-se de la mà de l'Ajuntament d'Eslida l'associació
Connecta Natura i l’equip del parc natural. L'objectiu principal d'aquest projecte és la creació d'un espai físic
per a la conservació i divulgació de les varietats i el coneixement tradicional de la Serra d’ Espadà, així com
transmetre una manera de fer agroecològica i sostenible.
Es treballarà amb el CEIP Francisco Mongragon d'Eslida en la posada en valor de l'hort escolar. L'hort escolar
proporciona un espai d'aprenentatge directe: observar, tocar, fer olor, degustar, escoltar la diversitat
d'éssers vius que s'aglutinen en aquest tros de terra, el procés que segueixen les plantes des que germina la
llavor fins que formen els fruits. L'agroecologia escolar ofereix una manera holística de transmetre el procés
complet de producció d'una manera respectuosa amb el medi ambient i amb la nostra pròpia salut. A més,
ens ajuda a teixir ponts entre un sistema agroalimentari completament desvinculat de les nostres vides i
l'educació per a la sostenibilitat, amb la finalitat d'acompanyar als alumnes a l'hora de conéixer la
importància dels nostres actes com a consumidors / as. A més, és una oportunitat perquè l'alumnat de les
zones rurals valore la riquesa del seu entorn i la importància del seu patrimoni.
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RURAL EXPERIMENTA III
COL·LABORACIÓ AMB EL MINISTERI DE
CULTURA I ESPORT

Rural Experimenta és una iniciativa en col·laboració entre el Ministeri de Cultura i Esport i Medialab Prado
que consisteix en un taller per al disseny col·laboratiu de projectes d'experimentació i innovació en el medi
rural.
La tercera edició de Rural Experimenta tindrà lloc a Vilafranca (Castelló) com a seu principal i l'Espluga de
Francolí (Tarragona) com a seu ampliada i compta amb la coorganización del Programa d'Extensió
Universitària - PEU de la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló, la Fundació Carulla – Museo de la Vida
Rural, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Vilafranca.
El projecte Territori Espadà va presentar la seua candidatura i va ser de les 20 selecciones dins d'un total de
80 experiències rebudes. Per a Rural experimenta només podien quedar 6 projectes sobre els quals es
treballaran l'última setmana de juny. Territori Espadà no va superar aquesta selecció final però podrà
participar com a agent col·laborador en la seu de Vilafranca. Existeixen projectes afins al nostre que poden
enriquir el contingut i avanç del nostre projecte i estem molt animats per assistir.
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"REDES SON AMORES"

ESPAIS PER ENFORTIR LES RELACIONS

El Programa d'Extensió Universitària inicia “Redes son amores”, un espai de trobades periòdiques per a
l'intercanvi d'experiències i idees, així com la socialització de les persones que formen part de la xarxa del
PEU i totes aquelles que volen conèixer millor els projectes i iniciatives que la constitueixen.
Aquest nou projecte és el resultat de la necessitat de les persones que componen el PEU per constituir un
espai estable per a enfortir i ampliar la relació entre elles i definir la xarxa de comunitats patrimonials del
PEU. També per a reunir moments d'intercanvi i aprenentatge compartit al voltant d'iniciatives basades en la
socialització de processos sobre el patrimoni cultural, l'educació, la creació contemporània o el
desenvolupament local.
Aquest cicle de trobades s'inicia en una conjuntura marcada per la COVID-19, per això “Redes son amores” es
desenvoluparà online sota els objectius de definir les bases del nou espai i els seus continguts.
La xarxa del Programa d'Extensió Universitària està constituïda per representants de grups locals, personal
tècnic d'ajuntaments i institucions i especialistes que ofereixen acompanyament tècnic i formació a la xarxa.
Carmen Lázaro, Vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I, va ser
l'encarregada de donar la benvinguda al nou projecte. Lázaro va ressaltar la importància d'aquesta nova
proposta com a espai periòdic de conversa, anàlisi, reflexió i acció al voltant de la xarxa del PEU i de les
persones que la constitueixen i la fan possible.
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NOVES FERRAMENTES
DE COMUNICACIÓ
INSTAGRAM Y GRUPO DE
WHATSAPP

El projecte Territori Espadá comença a ser present en
Instagram. Es tracta d'una xarxa en auge en els
moments que vivim i pensem que pot ser molt
interessant per a acostar-nos a la població jove que viu
o visita la serra d’ Espadà. El nostre compte és
@territoriespada. L'objectiu és difondre d'una manera
moderna i atractiva els projectes que diferents
emprenedors/as i/o associacions estan duent a terme
al Parc Natural. Mantenim també les altres xarxes
socials actives ja que pensem que cadascuna d'elles
s'ajusta més a determinades franges d'edat i/o
interessos.
També hem posat en marxa, a través del whatsapp, un
grup de difusió, un grup obert amb totes aquelles
persones que volen ser dinamitzadors rurals i actuar
com a antenes informatives de tot allò que succeeix en
el seu municipi. Aquesta manera de funcionar, que ja
han posat en marxa molts dels municipis inclosos en el
parc natural és molt pràctica i serveix molt bé per a
connectar a les persones que viuen en la serra i
difondre les noves iniciatives que van sorgint en el
nostre entorn rural.
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PAISATGES VISCUTS I
EMBLEMÀTICS
ATLAS MENTAL I
COL·LABORATIU DELS
PAISATGES VALENCIANS

L'Atles Mental i Col·laboratiu dels Paisatges Valencians
és una de les grans línies de treball impulsades per la
Càtedra des del 2016. Aquest projecte naix amb el
desig d'investigar la percepció que la ciutadania té
dels paisatges que li envolten, i el seu propòsit final és
construir amb els valencians i les valencianes una eina
per a la comprensió i gestió dels nostres paisatges.
A través d'aquesta cartografia en línia es possibilita la
participació del ciutadà perquè compartisca el seu
coneixement i ajude a entendre quins són els seus
paisatges de referència, els seus paisatges viscuts,
aquells que considera més emblemàtics, i als quals
se'ls atribueix un major valor. Però que també puga
assenyalar els impactes paisatgístics que reconeix i
desitjaria eliminar, aquells llocs des d'on hi ha una
magnífica visió del paisatge, els elements patrimonials
que coneix o considera necessari destacar per la seua
importància, bellesa, valor cultural, etc.; i finalment les
rutes o itineraris paisatgístics que vol compartir.
El 13 de març es va celebrar una reunió en el municipi
de Pavías per a presentar el projecte i durant els
mesos de març i abril s'han fet entrevistes als
habitants de Pavías, Matet, Villamalur , Higueras i
Torralba del Pinar. Amb les aportacions d'aquests
ciutadans es completarà la cartografia dels paisatges
viscuts i emblemàtics.
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FORMACIÓ EN XARXES SOCIALS

DINAMITZACIÓ DELS POBLES DEL PARC NATURAL

El projecte Territori Espadà el forma el col·lectiu d'associacions culturals, ambientals i socials del Parc Natural
de la Serra d’ Espadà. Ens uneix un objectiu comú, la dinamització dels pobles inclosos en l'espai natural
protegit. Tenim un blog propi que anem dotant de contingut (www.territoriespada.com) i perfil en les
diferents xarxes socials: Twitter, Facebook i Instagram.
Ens adonem del potencial que suposa una eina com Instagram entre els habitants i els visitants d'aquest Parc
Natural i veiem necessari aprendre a traure el millor partit; com crear contingut de qualitat i aconseguir que
les nostres històries arriben a més gent. L'objectiu del nostre projecte Territori Espadà és crear una xarxa de
persones que difonguen i expliquen quines iniciatives interessants s'estan desenvolupant en els diferents
pobles (som 19), encara que en realitat no embenem res sí que volem activar d'alguna manera el món rural
en el qual vivim i creiem que les xarxes socials poden ajudar-nos molt. Per això hem organitzat amb el
Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló una formació en xarxes. (vídeos curts
i històries) per als integrants del col·lectiu, amb sessions en línia i part pràctica. El curs el durà a terme el
col·lectiu Fotolateras i tindrà inicialment 2 mòduls. En el primer ens centrarem en crear identitat de marca,
dissenyar el nostre contingut de manera que a simple vista l'usuari de la xarxa identifique clarament el
nostre projecte. També ens ensenyaran a calendaritzar les nostres publicacions de manera que puguem
reduir el màxim possible el temps que dediquem a la creació de contingut. El segon mòdul se centrarà en la
creació i edició de vídeos curts directament amb el mòbil. Existeixen actualment infinitat d'aplicacions
gratuïtes que ens ajuden al fet que els resultats del nostre treball siga més professional. La formació és en
línia però en directe. Si l'alumnat ho considera necessari es podran realitzar més mòduls formatius després
de l'estiu.
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