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MEMÒRIA D’ACTUACIONS DUTES A TERME PEL COL·LECTIU 
VALL DE VERNISSA AL TRIENNI 2005-2008 

  

- Edició de  9 nº de la revista ‘La Falzia. La veu dels pobles silenciosos’:  

Des del nº 4, Primavera 2005 fins al nº 12  Hivern 2007. La revista, com a objectiu 

principal i fundacional del Col·lectiu, ha assolit una ferma difusió arreu de la comarca, 

si bé és just reconèixer que cal una major penetració precisament allí on radica el seu 

àmbit d’actuació més immediat, als pobles de la pròpia Vall de Vernissa. 

  Cada presentació d’un nou número de la revista, realitzades arreu dels pobles que 

conformen la nostra vall, ha estat acompanyada d’un acte explicatiu amb diverses 

activitats complementàries, com el passe de Power Points o diapositives il·lustratius, la 

lectura de treballs complementaris o la projecció de documentals al·lusius. Així mateix, 

en ocasions hem gaudit de la presència en dites presentacions, més o menys regular, 

d’autoritats dels nostres pobles o d’autors d’algun dels articles centrals de la nostra 

publicació. Cadascun dels actes, ha aconseguit concertar l’interès d’un bon grapat de 

persones i amics, que ens han acompanyat, bé que amb irregular nombre, quasi sempre 

exitós, a cada una de les presentacions. 

 

-  2ª Edició de les Jornades Josep Camarena, que amb el títol ’L’obra i el territori      de 

Camarena, encara.’ es desenvoluparen del 16 al 28 d’octubre de 2006.  Entre els actes 

d’aquestes jornades, destacà l’exposició ‘Josep Camarena, història i paisatge’ a la Casa 

de Cultura Marqués González de Quirós de Gandia, amb una elevada afluència de 

visitants, quasi 3.000, i que romangué exposada del 16 d’octubre fins el 5 de novembre 

de 2006. 

  A més, hi van tindre lloc un seguit de conferències, taules rodones, dinars 

commemoratius, dramatitzacions i visites guiades, que van estar un èxit d’assistència de 
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públic, aconseguint els objectius pretesos de fomentar el debat, la reflexió i difusió 

envers la figura i obra del professor Josep Camarena i el seu territori. 

   

 Dintre del marc d’aquestes Jornades, es convocà el I Premi d’Assaig Històric o 

Filològic ‘Josep Camarena’, adjudicat a l’obra Els viatges de Lo Rat Penat a la Safor 

de l’autor Rafael Roca, doctor en Filologia Catalana i especialista en la Renaixença i 

que serà publicat al proper número de la nostra revista La Falzia. 

 

Així mateix, s’encetà la iniciativa Fòrumsantjeroni que ha esdevingut un vehicle a la 

xàrcia per a difondre els apunts i articles que al voltant de la situació del cenobi anaven 

apareguent als mitjans de comunicació i promoure d’esta manera el debat obert a 

l’opinió pública. Tanmateix, cal donar-li major promoció i empenta com a eina 

utilíssima que pot resultar per donar a conèixer la problemàtica del monestir. 

 

- A més a més, el nostre Col·lectiu ha engegat una immensa tasca al voltant de la 

construcció del més emblemàtic dels nostres projectes, per quant que centra bona part 

dels nostres esforços i exigeix de gran part de recursos de la nostra associació: 

L’Ecomuseu Vernissa Viu. Naix, com bé sabeu amb el recolzament primer de l’Obra 

Social de ‘La Caixa’, que ens va concedir una subvenció per al projecte que ascendia a 

50.000€. La signatura d’aquest conveni, així com la presentació pública als mitjans de 

comunicació del projecte, es va realitzar en un acte obert realitzat al Saló de Plenaris de 

la Mancomunitat de municipis de la Safor, el 20 de gener de 2006, aconseguint notable 

ressò mediàtic.    

 Després, s’ha arribat a diferents convenis de col·laboració signats, com ara amb el 

Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València, amb l’Escola 

Politècnica Superior de Gandia, de l’UPV, el CEIC Alfons el Vell o la Mancomunitat de 

municipis de la Safor, que han permés encetar noves línies d’actuació destinades a 

desenvolupar el projecte. 

 

       Este projecte, així mateix, s’ha fet acreedor del Premi Margalló, dotat amb 3.000€ 

que concedeix el Centre Excursionista de València, i que ens concedí ressò mediàtic, 

amb la publicació de reportatges a periòdics fins i tot d’àmbit nacional, com ara El País, 
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El Mundo i El Punt, així com altres comarcals com les edicions saforenques de Las 

Provincias i Levante-EMV,  o a Gente de la Safor, GuiaActiv, Vilaweb, InfoSafor, així 

com un complet reportatge al programa Dossiers de Gandia TV. 

      També ha rebut recentment subvencions atorgades per la Fundació d’Ajuda i 

Formació del Voluntariat FUNDAR, de Bancaixa, de 532€ i de l’Obra Social de Caja 

del Mediterráneo, a través de la convocatòria VOLCAM 2008 d’ajuda al Voluntariat 

Mediambiental, que ens ha seleccionat el projecte ‘El Voluntariat en l’itinerari pels 

conreus valencians’,  dotant-lo amb la quantitat de 9.000 €. 

 

    Així mateix hem encetat la col·laboració amb empreses. Aquesta, junt a la custòdia, 

és un camí que hem de continuar fomentant. Actualment són col·laboradores de 

l’Ecomuseu Aixortà SERVEIS FORESTALS, BRUC ASSOCIATS i Grup Cis. 

- A banda, el Col·lectiu ha dirigit les seues actuacions podríem dir-ne menors, 

però no per això menys importants ni innecessàries, ans al contrari, encaminades cap a  

tres fronts o tasques principals: 1.- La tasca animadora; 2.- La tasca difusora o 

divulgativa, i 3.- La tasca de Defensa del Patrimoni. 

 

1.- Tasca animadora: A tal fi, el de promoure, difondre i apropar el nostre entorn i valor 

patrimonial d’una manera lúdica, s’ha anat organitzant, amb certa periodicitat, activitats 

de caire cultural de diferents tipus, adreçades als socis i públic en general, com ara 

excursions, visites guiades, menjars de germanor o projeccions de documentals: 

- Així, el diumenge 15 de maig de 2005 es realitzà una excursió lúdico-didàctica, 

resseguint el traçat de l’aqüeducte de San Jeroni des del seu origen, a la Font de la 

Finestra fins el mateix convent, que va resultar un èxit de públic i de valoració per part 

dels assistents. 

- A l’estiu de 2005, es munta un sopar de coixinera al Llar dels Jubilats a Llocnou 

a santa gana de veure’ns, amb bona participació. S’aprofita per comentar les novetats 

més recents als socis (concessió de la subvenció de ‘La Caixa’).   

- El diumenge 12 de novembre de 2005 es convoca una Ruta en bicicleta per la 

Vall de Vernissa, que degut a les condicions meteorològiques adverses de pluja, a penes 

abasta una afluència mitjana. Tanmateix, encara restem convocats per a una segona 

ocasió. 
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- Posteriorment, el dissabte 3 de desembre de 2005, s’organitza una visita guiada 

al mateix monestir de San Jeroni en la que actua de cicerone el company i soci Rafael 

García Mahiques. Tant la visita com el posterior dinar de germanor realitzat al 

restaurant l’Ocell obté una magnífica resposta d’afluència i gaudi. 

-  El dissabte 29 d’abril de 2006, es realitza una conferència del professor italià 

Maurizio Maggi, màxima autoritat europea en matèria d’ecomuseus, al cine Cervantes 

de Ròtova, per presentar el projecte ‘Vernissa Viu’ a casa nostra, amb una notable 

assistència de públic. Posteriorment dinem al restaurant L’Ocell (sempre estem a punt) i 

es realitza una visita al paratge de La Granja de Llocnou per estirar les cames i baixar el 

dinar. 

- A l’estiu del 2006, concretament el divendres 18 d’agost, s’acomboia un sopar a 

la fresca a la Piscina Municipal de Llocnou amb l’excusa de la projecció del guardonat 

documental ‘A Tornallom’, que a més de bona afluència de socis i públic, contà amb la 

presència de l’autor, Enric Peris, qui ens il·lustrà envers la projecció i la problemàtica 

patida a ‘La Punta’ amb la ZAL. 

- El diumenge, 25 de març de 2007, es realitza una visita al MAGa (Museu 

Arqueològic de Gandia). L’arqueòleg municipal, Joan Cardona, ens guia la visita, que 

obté una bona resposta de gent. Al final, fruïm dels tallers didàctics. 

- En març de 2008, 16 joves de la Safor viatgen a Itàlia per mitjà d’un intercanvi 

amb l’Ecomuseo della Judicaria al llarg d’una setmana, mentre que al mes d’abril es 

produeix la tornada de la visita: 20 joves italians conviuen amb nosaltres, motiu pel qual 

s’escomet una programació especial farcida d’actes que resulta un èxit d’organització, 

bé val a dir que gràcies a l’esforç titànic dels coordinadors de l’ecomuseu. 

-  Amb motiu d’aquest intercanvi, s’inaugura a Almiserà l’exposició fotogràfica 

‘Paisatges de la Safor. Fins on arribarem?’ amb fotografies majoritàriament de Xavier 

Ròdenas i Jesús Villaplana, que roman oberta al públic fins a hui, 24 de maig. 

- El dissabte 10 de maig de 2008 visitem de nou Sant Jeroni amb el guiatge d’una 

persona experta. Fernando Mut n’és l’encarregat aquest viatge de fer-nos-en de llàtzer i 

l’activitat aconsegueix un bon nombre de participants, amb prop de setanta persones. 

 

2.- Tasca difusora o divulgativa: Aquesta ha estat encaminada cap a dos vessants 

majoritàriament. D’un costat, la promoció pública de la revista ‘La Falzia’, a fi de donar 
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a conèixer el producte i d’aconseguir nous subscriptors d’arreu de la comarca, en stands 

de fires o porrats. D’altres, la presentació, explicació i difusió del projecte d’ecomuseu. 

També és de destacar la lloable llavor duta a terme pel nostre secretari Jordi Puig en la 

nostra pàgina web, interactiva , completa i actualitzada com poques a l’espai cibernètic, 

tasca que ha continuat amb els quaderns de l’ecomuseu.  

    

Les activitats més importants dutes a terme són les següents: 

 

- El Col·lectiu està present, amb paradeta pròpia, a la Trobada d’Escoles en 

valencià de Xeraco, el dissabte 21-5-2005. Les activitats que proposem obtenen 

l’interès dels xiquets, que s’apropen per muntar la maqueta de Sant Jeroni. Donem a 

conèixer la revista i venem samarretes de Sant Jeroni.  

- En febrer de 2006, el 25 i 26, participem a Sant Macià de Ròtova, on contem 

amb stand propi prop del cul del món. La pluja arruïna el  Porrat, on són entrevistades a 

Ràdio 9 totes les associacions a excepció de la nostra. 

- El 27-4-2006 coorganitzem a la jornada’ Noves polítiques, noves institucions, 

nous agents en la preservació del Patrimoni’, organitzada a València pel Departament 

d’Economia Aplicada a la Cultura baix la marca de l’ecomuseu Vernissa Viu.  

- Al mes de maig del mateix any, el dissabte 20, ens presentem de nou  a la 

Trobada d’Escoles en valencià celebrada a la mateixa localitat de Potries.  

- El 23 i 24 de juny de 2006 contem amb un stand a la 1ª Fira Ecològica i 

Mediambiental de Gandia EcoGandia, on aprofitem per presentar el nº 7 de la revista 

‘La Falzia’. 

- Posteriorment, té lloc la Trobada-Intercanvi d’experiències entre els projectes 

d’ecomuseu de Bicorb i el nostre, auspiciada de nou pel Departament  d’Economia 

aplicada a la Cultura de la Universitat de València el 10 de novembre de 2006. 

- En desembre d’aquest mateix any, l’ecomuseu viatja a Itàlia, on es presenta a un 

Congrés celebrat a Torí, al Piemont, amb el títol AAA Gestori del Territori Cercasi, 

organitzat per l’IRUR (Innovazione Rurale) i l’IRES (Instituto da Ricerche Economico 

Sociale).   
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- Ja en 2007, el 3 i 4 de febrer, acudim a la Mostra de Revistes saforenques 

celebrada dins del Porrat de Sant Blai de Potries, on lamentablement, tampoc l’oratge 

acompanya massa. 

- En setembre de 2007, l’ecomuseu torna a Itàlia, on participa  en una trobada 

d’ecomuseus de tota Europa, a la Toscana, certament fructífera. Tornem amb el 

compromís d’ingrés a la Xàrcia europea d’ecomuseus. 

- Així mateix, l’ecomuseu participa, per mitjà de Rebeca Pasqual i Xavi Ròdenas, 

a la Cinquena Reunió de la Xàrcia de Custòdia del Territori que te lloc a Menorca, en 

octubre, del 24 al 28. 

 

3.- Tasca de defensa del Patrimoni i/o Territori: Malgrat que no va estar el motiu 

fonamental de creació de la nostra associació, bé sabeu que una de les principals 

inquietuds que ens mou, i així queda ben palès als nostres estatuts, és precisament 

aquesta: la de valoritzar i rescatar el patrimoni, i com a tal podem considerar ací el 

territori, de les possibles agressions externes que pogueren afectar-li negativament. 

Tenint en comte que el mateix projecte d’ecomuseu ja suposa un acte per si de defensa 

patrimonial, també s’han dut a terme diferents actuacions: 

 

- Adherits a la Plataforma pels Pobles de la Safor a finals de 2004, hem donat 

recolzament i col·laborat, en la mesura de les nostres possibilitats, en les seues 

actuacions, encaminades majoritàriament com és sabut, a la defensa del Territori 

saforenc davant l’urbanisme salvatge i depredador que s’ha promogut els últims temps, i 

amb especial dedicació, aquell que afecta de manera més directa el nostre àmbit 

d’actuació, la nostra vall, com és el PAI  Vernissa Golf d’Alfauir.  

- El febrer de 2005, presentem un escrit-al·legació a l’ajuntament de Ròtova on 

demanem la protecció del jaciment romà de la Sort, seriosament afectat i parcialment 

destruït per les obres de l’autovia CV-60. 

 

- En juliol de 2005, presentem al·legacions contra el projecte de PAI presentat a 

l’ajuntament de Ròtova per una empresa particular per urbanitzar la partida coneguda 

com el Tossalet. L’ajuntament contesta que l’actuació entrava dintre del marc de 

l’Agenda 21; tot i això aquesta encara no havia ni finalitzat el període d’entrevistes. 
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- A més, elaborem un rigorós informe d’impacte paisatgístic, al setembre de 2005, 

del que s’encarregà l’empresa Aixortà Treballs Forestals, realitzat per contrastar-lo 

davant el presentat per l’empresa Vernissa Golf, al seu projecte de PAI que presentà a 

l’ajuntament d’Alfauir, totalment parcial, tendenciós i interessat. Un informe que 

tornarem a emprar amb motiu del recent període de participació ciutadana del municipi 

d’Alfauir. 

- També al mes de setembre, al si de la Plataforma pels Pobles de la Safor, 

presentem per registre d’entrada a l’ajuntament d’Alfauir més de 1.500 al·legacions en 

contra del projecte urbanitzador i camp de golf. Al·legacions que no han rebut cap 

contestació. 

- En octubre de 2005, elaborem un altre informe de Petició de Protecció del BIC 

de Sant Jeroni, on demanem l’ampliació del perímetre de protecció de l’any 1994, que 

estimem s’havia quedat obsolet i curt, davant les novelles agressions patides a l’entorn 

del cenobi, tot i ampliant-lo a la protecció de l’aqüeducte. Informe que va estar presentat 

així mateix, junt l’estudi d’impacte ambiental de Vernissa Golf  davant els mitjans de 

comunicació per mig d’una roda de premsa, el divendres 13 de gener de 2006. No hem 

rebut contestació. 

- El 18 de gener denunciem públicament i davant l’Ajuntament, la invasió sense 

llicència del terme d’Alfauir, per part de la pedrera d’àrids d’Ador. 

- El 21 de gener de 2006, signem amb la fundació ‘La Caixa’ el conveni de 

col·laboració pel qual ens concedeix subvenció de 50.000€ per al projecte d’ecomuseu 

Vernissa Viu. L’acte te lloc al saló de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i abasta 

gran ressò mediàtic. 

- Posteriorment, ens entrevistem amb el Consell Valencià de Cultura, el 7 de març 

de 2006, per transmetre’ls dit informe i elevar-los la petició d’ampliació del perímetre 

protegit. Malgrat arrancar-los un compromís d’efectuar una visita, aquesta encara resta 

pendent. 

-     Presentem al·legacions, en juliol de 2006, contra el projecte elaborat per la Conselleria 

d’Infrastructures, de modificació de l’accés de Ròtova a l’autovia CV-60  en direcció a 

L’Olleria, que amb intenció de salvar el jaciment romà de la Sort, cosa que també 

havíem demanat amb anterioritat des del Col·lectiu, s’havia projectat a l’interior del 
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perímetre de protecció de Sant Jeroni, davant mateix del propi edifici. Tampoc hem 

rebut notícies ni contestació alguna. 

-     El 21 de març de 2007, presentem així mateix una al·legació a la Conselleria      

d’Infrastructures, on demanem la restitució del Camí Reial d’Almiserà a Castellonet, 

que quedà interromput el 1994 en realitzar el desviament de la CV-60 al seu pas per 

Llocnou i que el projecte de desdoblament en autovia contemplava restaurar, extrem 

obviat de manera intencionada per l’empresa constructora adjudicatària de les obres. 

Vam rebre contestació en contra del Cap d’obres, però no cap de l’administració 

competent. 

 

 

 

 

Llocnou de Sant Jeroni, 24 de maig de 2008 

 


