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L'Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni i l'ecomuseu Vernissa Viu us
presenten la guia-llibre:

La vall de Vernissa
A propòsit d'un ecomuseu

Guia de l'ecomuseu Vernissa Viu



CAPÍTOLS DE LA GUIA

1. Introducció:
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INTRODUCCIÓ

Una guia per estimar un territori, per construir-lo
Rebeca Pascual, Miquel Camarena, Xavi Ródenas i Jordi Puig

Aquesta que teniu a les mans no és, en cap cas, una guia merament descriptiva i asèptica. És
la  guia d'un territori  concret  però també ho és d'un projecte.  O,  encara millor,  d'un determinat
projecte de territori. Està pensada perquè conegueu, de la mà d'uns determinats especialistes, però
també de la gent que hi habita, aspectes puntuals i globals del patrimoni cultural i mediambiental de
la vall del Vernissa, un raconet de l'interior de la comarca valenciana de la Safor. No és, com déiem,
una guia més o menys a l'ús. 

Està pensada per ser una guia per donar a conéixer el territori, tal com el trobem hui dia; una
eina que explique com hem arribat a tenir un patrimoni i un paisatge com el que hui podem recórrer.
És una ferramenta que no ens descobre cada racó i que no té la clau de tot, tampoc; però que ens
convida a seguir descobrint, a peu o mitjançant lectures, la vall. D'altra banda, ens parla, com no, de
la història i de la gent que l'ha protagonitzada. de l'estat del patrimoni, 

No es limita,  però,  a presentar  uns simples itineraris sinó que hi  aporta la  visió,  com a
proposta, de com pot evolucionar. La guia planteja com podem relacionar-nos amb el medi, què
hem de fer en determinats espais espacialment sensibles, ens aconsella en la nostra interacció amb
la natura i el patrimoni, etc.

Havíem dit al principi que també és la guia d'un projecte. I és cert. L'ecomuseu Vernissa Viu
és encara un projecte en gestació i aquest -el llibre- és un fill avançat al pare; o, millor encara, un
pilar perquè la gent comence a veure la necessitat de fer del patrimoni una eina imprescidible per
acarar el futur. Però un ecomuseu, què és això? Un ecomuseu, seguint la definició de M. Maggi
(2002), és una mena de pacte que una societat estableix amb el patrimoni per tal de fer-se'n càrrec.
No és, per tant, un museu etnològic, no és una ruta senyalitzada; és quelcom més complex que té a
veure amb l'economia local, amb el compromís de la gent, amb l'educació ambiental, amb el recull i
reconeixement  de  la  nostra  història  i  amb  la  capacitat  d'innovar  i  crear  vies  d'inversió  i
desenvolupament sostenibles en els nostres termes municipals.

L'ecomuseu comprén els  municipis  de la  vall  del  Vernissa,  un territori  amb cinc termes
municipals: Alfauir, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni i Ròtova. És, per
això mateix, un projecte complex el  de coordinar accions i concebre el territori sota un mateix
prisma. La bona acollida dels seus ajuntaments fou un dels trets d'eixida de l'ecomuseu. I, arribats a
aquest punt, la iniciativa d'un d'ells -l'Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni-  ha donat com a fruit
el llibre guia que teniu davant vostre. Una senda de l'aigua, emmarcada inicialment en un projecte
d'abast comarcal, ens sembla una proposta d'una entitat suficient com per a presentar-vos-la ací.
També, les reflexions dels articles de Roger Cremades, Xavi Ródenas, Josep A. Gisbert i Jesús E.
Alonsoper; totes elles ens haurien d'ajudar a crear un nou marc cultural de referència a la comarca.

Finalment, hem d'advertir que, sense la determinació de l'Ajuntament de Llocnou de Sant
Jeroni, aquest projecte de llibre no s'haguera dut a terme tan aviat. Per això, volem felicitar-lo i
agraïr el suport, alhora que fem extensiva el nostre agraïment a la resta d'ajuntaments, amb el desig
que el de l'ecomuseu siga un camí que ens unisca a tots. Tal volta la guia no siga tan completa com
hauríem desitjat, tal vegada hi ha aspectes que caldria haver abordat amb major atenció; és, no
obstant, el primer pas per a fer-ne una de nova: la que elaborarem amb la vostra ajuda, si els sembla
coherent, i amb la de tots aquells ciutadans que decidisquen estimar el nostre territori.

Moltes gràcies. Disfruten dels passeigs, de les imatges i paisatges, facen-los seus i reserven
un lloquet al cor per a tots els béns que guarda la vall del Vernissa. Eixa serà la millor manera que
les decisions que ens afecten en un futur com a col·lectiu humà garantisquen la seua conservació i
dinamització. 
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