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Realització d’inventaris
 Al llarg de l’estiu s’han estat realitzant 
diversos treballs de camp dels quals anirem 
donant compte a poc a poc. Entre ells, hi ha 
el de l’inventari d’elements naturals, fruit del 
conveni signat entre el Col·lectiu Vall de Vernissa 
i l’Escola Politècnica Superior de Gandia; a més 
de l’ajuda de Claudi.

 Elena és l’estudiant de Ciències 
Ambientals que ha estat duent a terme aquesta 
tasca.

 A la imatge, de 
camí a la font del Sister, 
quan Elena feia l’inventari 
d’Alfauir. En aquesta ocasió 
ens va acompanyar Vicent 
Faus, membre del Centre 
Excursionista de Ròtova.

Cap a una xarxa europea   
(26 de Setembre)

 Un ecomuseu és exitós si aconsegueix la 
participació de la societat, independentment de 
la capacitat de financiació. Al de Casentino, per 
exemple, han aconseguit invertir la inèrcia de 
despoblació anterior, amb la creació d’una mena 
de microeconomia que gira al voltant o ha estat 
impulsada per l’ecomuseu. Són reflexions de R. 
Mariottini.

 La idea de l’IRES, l’institut pioner en 
el foment de la figura de l’ecomuseu, és de 
crear una xarxa europea, amb l’objectiu 
de poder treballar en tres direccions: poder 
compartir sabers específics que servisquen de 
recolzament als ecomuseus que comencen, per 
part d’aquells que compten amb especialistes en 
un determinat camp (restauració, funcionament 
de molins, etc.); amb aquest objectiu, el primer 
grup de treball girarà al voltant del contingut i els 
sabers específics.

 Un altre grup de treball girarà al voltant 
de la informació i internet; i, encara un altre, al 
voltant de la formació, que intentarà fomentar la 
relació entre la Universitat i l’Ecomuseu.

 Entre altres objectius,  la posada en 
pràctica d’escoles d’estiu en relació a l’ecomuseu, 
la creació d’un butlletí únic, a Internet i imprimible, 
i la recerca de modalitats diferents de treball amb 
la comunitat local. 

Hui tocava que ens 
presentàrem com a 
membres nous de 
la xàrcia que està 
constituint-se. Fa un 
any i escaig que ens van 
incloure a l’Observatori 
d’Ecomuseus Europeu 
i ara cal pensar en 
donar nous passos 
en aquesta entitats de 
“Mons locals”.
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Quadern
Jordi Puig, Pau Rausell.

  “Al principi dels temps” 
solament hi eren l’entorn del 
monestir de Sant Jeroni, el 
mateix cenobi, l’autovia que ens 
travessava pel mig, la planta 
de fem, etc. Aquests eren els 
motius de les nostres primeres 
reivindicacions com a ciutadans 
aïllats, simplement organitzats. 
Un primer salt important fou el 
de reunir forces i unir sinèrgies 
al voltant de cinc pobles que 
formen part d’una comarca 
molt més gran, la Safor. El 
trànsit de reivindicació puntual 
cap a quelcom de territorial era 
important, i venia condicionat, 
en certa manera, per 
actuacions de caire destructiu 
que també acceleraven el seu 
ritme (ací podeu llegir PAIs, 
macrourbanitzacions, etc.). 
La cada vegada més formada 
xàrcia d’entitats socioculturals 
del nostre país veu –o ha 
d’acabar de veure- el pas 
gegant que suposa anar més 
enllà de la reivindicació estricta; 
és el pas entre parlar i actuar; 
entre desitjar i involucrar-se 
en la pròpia realitat. Tots hem 
de ser crítics i consegüents 
amb les nostres idees. I crec 
que a la nostra comarca –una 
miqueta d’autocomplaença 
mai ve mal- estan donant-se 
aquests passos.

 Des del Col·lectiu Vall 
de Vernissa vam redactar un 
projecte denominat “Ecomuseu 

Vernissa Viu”, per a l’interior de 
la Safor, i ens hi vam posar; i 
aviat vam tenir resultats positius 
en matèria de finançament 
(l’Obra Social la Caixa i 
diverses empreses ja ens 
donen recolzament), reunions 
amb els cinc ajuntaments, amb 
les universitats (UV i UPV), amb 
altres entitats de la comarca 
(CEIC Alfons el Vell, GEMAS, 
CER, etc.). L’ecomuseu és un 
museu obert, basat en un pacte 
en el que una comunitat es 
fa càrrec d’un territori (Maggi, 
2002). Però és quelcom més, 
evidentment. L’ecomuseu es 
presenta com un model de 
gestió del territori, de control de 
l’acció pública, del rescat de la 
utilitat social i de reclam de la 
transparència en els processos 
de decisió. És, si fa no fa, 
una figura que contempla la 
governança, la participació de 
tot l’entramat social local en el 
desenvolupament.

 La creativitat suposa un 
pas de qualitat en les actituds 
per fer-se càrrec de situacions 
complicades per al nostre 

territori. Però aquesta ha de 
ser una creativitat coral, duta 
a terme pels habitants sobre 
el seu paisatge. De nou, el 
pacte de la gent amb el seu 
paisatge. I amb les innovacions 
paisatgístiques; què en fem? 
És un interessant debat sobre 
si el poble pot ser creatiu o 
aquest tret és exclusiu de 
l’arquitecte; sobre l’existència 
de la “creativitat coral”. El 
que resulta evident és que si 
l’ecomuseu vol donar compte 
del que som també han de 
formar part d’aquest les noves 
aportacions al paisatge. Per a 
bé o per a mal, ens ajudaran a 
entendre el paisatge actual.

 Acabem de participar en 
una trobada sobre ecomuseus 
a Casentino (Itàlia); aviat 
entrarem a formar part de la xarxa 
europea i hi ha programades 
activitats conjuntes, intercanvis 
de formació per als nostres 
joves, etc. Allà mateix nosaltres 
plantejàrem les dificultats amb 
què es troba una figura com 
l’ecomuseu en un espai de 
forta competitivitat econòmica, 

L’ecomuseu com a fi i com a camí 
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com és la nostra comarca. 
Evidentment, hi ha passos 
inajornables que cal assumir: 
la formació i el plantejament 
amb rigorositat d’alternatives 
de desenvolupament; la 
seua presentació de manera 
atractiva, sense dramatismes; 
la necessitat d’involucrar també 
agents externs al nostre territori; 
i la consecució d’una legitimitat, 
que hem de treballar entre els 
habitants i les autoritats locals. 
I la involucració de tots els ens 
del territori, on també entra 
el sector empresarial, que ha 
d’assumir tard o d’hora una 
certa responsabilitat social.

 Ara, sadolls de teoria 
i de veure bones pràctiques 
arreu d’Europa, ens toca 
intentar posar-ho en pràctica a 
nosaltres. De vegades, segons 
es va dir a la trobada, és més 
important dur a terme el projecte 
que aquest en si mateix; és 
més important el camí que el 
resultat i la seua longevitat. 
Decidir donar el pas d’iniciar 
un trajecte així suposa assumir 
també el repte d’impulsar una 
participació real que no es 
limite a votar cada quatre anys, 
per exemple. Estem segurs 
que no serà un camí fàcil; 
que no podrà ser fet si no el 
fem entre tots i totes. Però del 
que estem més segurs és que 
aquest és el millor model que 
podem elegir si volem viure 
de la manera més sostenible 
possible i en una democràcia 
d’avantguarda.

Com sabeu, el Col·lectiu Vall de 
Vernissa, amb el recolzament 
dels ajuntaments i algunes 
associacions de la vall, està 
creant l’Escomuseu Viu de la 
Vall del Vernissa.

Què és l’Ecomuseu? 

 L’Ecomuseu és un 
museu obert, basat en un 
pacte en el que una comunitat 
es fa càrrec d’un territori; és 
una realitat viva, som tots els 
qui habitem la vall, les nostres 
activitats, la nostra història, 
els nostres avantpassats, amb 
orgull i molt de respecte cap al 
territori.El camí de l’Ecomuseu 
ja està encetat i tenim la clara 
intenció d’anar construint-lo 
entre tots. Així a poc a poc 
tindrà uns fonaments forts i 
podrà ser de tots. Recentment 
hem acordat un intercanvi amb 
l’Ecomuseo della Judicaria, 
al nord d’Itàlia, al mig de la 
serralada alpina dels Dolomita, 
provincia de Trentino, al terme 
di Comano. 
Un intercanvi per conèixer 
l’Ecomuseu
 L’acord amb l’Ecomuseo 
della Judicaria permetrà un 
intercanvi entre joves de la 

Judicaria i joves de la Vall del 
Vernissa. Amb aquest intercanvi 
pretenem principalment: fer 
participar la gent de la nostra 
vall de l’Ecomuseu Viu de la 
Vall del Vernissa, establir una 
relació forta amb l’Ecomuseo 
de la Judicaria, promocionar 
la Vall del Vernissa i el nostre 
patrimoni i facilitar als joves 
de la vall un viatge al nord 
d’Itàlia que de segur serà molt 
interessant, divertit i que mai 
oblidaran. 

De què es tracta? 

 Durant set dies, al mes 
de març del 2008, 15 joves 
de la Vall del Vernissa seran 
rebuts i acompanyats pels 
amics de l’Ecomuseo della 
Judicaria i visitaran l’ecomuseu 
i el territori que l’alberga, un 
territori ple d’atractius com són 
el propi ecomuseu, el Parc 
Natural d’Adamello- Brenta, 
el Parc Fluvial de la Sarca, el 
Parc Agrícola Tradicional del 
Maso al Pont, el Parc d’Art de 
Canale, la Reserva Natural 
della Val Lomasone, el Llac de 
Garda… a més de conèixer i 
compartir uns dies amb amics 
italians que ens faran conèixer 
de ben a prop l’Ecomuseo 
della Judicaria. Així mateix, 

Quadern
Viatja amb l’ecomuseu

L’ECOMUSEU VERNISSA VIU  organitza un intercanvi de 
joves interessats en ecomuseus amb Itàlia: Vall de Vernissa- 
Dolomita. El Col·lectiu repartí un díptic informatiu pels cinc 
municipis de la vall i pels locals culturals de la resta de la 
comarca.
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Quadern
durant set dies del mes d’abril 
de 2008, rebrem a la Vall del 
Vernissa, 15 joves italians 
amb la màxima cordialitat per 
mostrarlos casa nostra i fer-los 
gaudir d’uns dies al Mediterrani 
saforenc.  

El Centre Excursionista de València 
atorga el Premi Margalló 2007 
[NOTA DE PREMSA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA]

 

La Bienal del Premi Margalló 
celebrada el 2007 culmina 
amb l’adjudicació del premi 
d’aquest any per part del 
jurat composat per Patricia 
Callghan, Alberto Sendra, 
Carles Maria Mansanet i Carles 
Ferrís a més de José Manuel 
Almerich com a secretari del 
jurat.

 Aquests especialistes i 
defensors de l’excursionisme 
científi c van determinar que el 
Premi Margalló 2007 anara 
per unanimitat a l’entitat: 
Col·lectiu Vall de Vernissa 
pel Projecte “CATÀLEG DE 
CUSTODIA DE L´ECOMUSEU 
VIU DE LA VALL DE 
VERNISSA”.

Aquest catàleg és un dels 
instruments pensats per posar 
en pràctica la custodia del 
territori a la vall. Inventariar, 
registrar i catalogar el patrimoni 
cultural i natural amb la 
implicació social i empresarial 
necessaris per aconseguir un 
model de turisme sostenible a 
través de l’Ecomuseu Viu de la 
Vall de Vernissa.

 El criteri del jurat està 
basat fonamentalment que 
és el projecte que recull 
més fi delment l´esperit 
que la fundació Centre 
Excursionista i el Premi 
Margalló ha mantingut des 
de la seua creació al 2001. 
És el projecte que més 
municipis, més gent i més 

MÉS INFORMACIÓ:

• L’edat de participació serà 
entre 18 i 30 anys.

• Les prioritats de selecció 
seran, per aquest ordre: 
els socis del Col·lectiu Vall 
de Vernissa i del Centre 
Excursionista de Ròtova, 
qualsevol veí de la vall del 
Vernissa i fi nalment qualsevol 
veí de la comarca de la 
Safor.

• Tindrà un preu total de 325 
€/ persona, que inclourà tots 
els menjars, el viatge amb 
avió, l’estada a un alberg de 
la vall i les visites guiades 
(s’intentarà abaratar el preu; 
ara per ara és orientatiu).

• Es realitzarà entre els dies 
25 de març i 2 d’abril de 
2008.
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territori implica a més de 
la divulgació i la defensa 
activa del medi ambient.

 L’acte de lliurament del 
premi, dotat amb 3000 € pel 
nostre soci protector Joaquim 
Michavila, fou el divendres 16 
de novembre a la Gala de 
Premis que el CEV organitza 
en la seua seu social.

Volem agraïr la participació 
dels altres projectes i recordar 
que estem ja treballant en el 
proper premi que es convocarà 
a la primavera del 2009.

Quadern
El Col·lectiu Vall de Vernissa agraeix 
públicament al CEV el reconeixement i 
a organismes, entitats i persones a títol 
individual el suport incondicional
L’Ecomuseu Vernissa Viu és un projecte que nasqué al si 
del Col·lectiu Vall de Vernissa i que fou mereixedor dels 
ajuts mediambiental que atorga la “Fundació Obra Social La 
Caixa”, el 2004, presentat en públic el gener de 2006. 
 El catàleg de custòdia 
que projecta l’Ecomuseu, que 
ha sigut motiu del premi, pretén 
ajudar a crear mecanismes de 
fi nançament per als propietaris 
que vulguen conservar i/o 
restaurar els seus béns de caire 
cultural, etnològic o natural

Miquel Camarena (president 
del Col·lectiu Vall de Vernissa): 
“aquest és un reconeixement 
important, sobretot per qui 
l’atorga: una entitat amb més 
de seixanta anys i amb una 
trajectòria molt meritòria en la 
divulgació i protecció del medi 
ambient al País Valencià”.
“Aquest premi ens fa veure que 
anem pel bon camí i ens ajuda 
a poder transmetre aquest 
missatge a la societat. El 
guardó, però, no ha de servir, 
en cap cas, per a recrear-nos; 

haver sigut mereixedors del 
Premi Margalló 2007 implica 
també una gran responsabilitat: 
la de dur a terme un projecte 
difícil però il·lusionador; i, com 
estem comprovant cada dia 
que passa, molt viable”.

AGRAÏMENTS: 
 El Col·lectiu Vall de 
Vernissa agraeix públicament 
al Centre Excursionista de 
València el reconeixement i, a 
tots els organismes, entitats i 
persones a títol individual, pel 
seu recolzament incondicional. 
En especial, ens agradaria 
anomenar l’Obra Social La 
Caixa i el Centre Excursionista 
de Ròtova, que enguany 
acompleix 25 anys en la 
defensa del medi ambient a la 
nostra comarca.
També, com no, el CEIC 
Alfons el Vell, l’EPSG, el Dept. 
d’Investigació en Economia 
aplicada a la cultura (amb Pau 
Rausell al capdavant); a José 
Maria Peiró, Xavier Ródenas 
i Rebeca Pascual. A totes les 
persones que han dedicat “un 
minut” a atendre el projecte, 
a aquells que ens recolzat, 
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Quadern
als becaris i becàries que hi 
col·laboren, als membres del 
Col·lectiu Vall de Vernissa i als 
habitants de la vall del Vernissa 
i la Safor.
 Rebeca Pascual, en boca 
del grup gestor de l’Ecomuseu 
Vernissa Viu, informà els 
membres del Col·lectiu de la 
concessió del Premi Margalló 
de medi ambient 2007, en la 
reunió ordinària que tingué 
lloc el passat dissabte 13 
d’octubre.

Des d’Avinença 
ens feliciten
 Des del Col·lectiu Vall 
de Vernissa i l’Ecomuseu 
Vernissa Viu, donem 
les gràcies als mitjans 
de comunicació que 
contribueixen a la difusió 
de les nostres iniciatives, ja 
que amb la seua tasca ens 
ajuden a arribar al màxim 
nombre de gent possible.

 Des d’Avinença, 
l’associació que promou la 
custòdia del territori al País 
Valencià, se n’han fet ressò en 
dues notícies al seu web i se 
sumen a les felicitacions que 
hem rebut d’arreu del nostre 
entorn.

A més, diversos mitjans de 
comunicació també s’han fet 
ressò del premi (Vilaweb, Pàgina 
26, Saforguia, Guia-activ, Las 
Provincias i L’Avanç i Levante-EMV).

 

La Xarxa de Custòdia 
del Territori és una 
organització sense 
ànim de lucre, fruit de 
la convergència de 
diverses organitzacions 
i persones que veuen la 
necessitat d’impulsar l’ús de la 
custòdia del territori. Aquesta 
V Reunió de la xct porta per 
lema: “Un acord d’avui per al 
demà. Consolidem la custòdia 
del territori”, i es planteja com 
un fòrum de coneixements i 
debat de cara a consolidar la 
custòdia del territori.

Podeu trobar més informació 
a la següent adreça: www.
custodiaterritori.org/vreunio

 Des de l’Ecomuseu 
Vernissa Viu hi assistírem per 
donar a conèixer el nostre 
projecte de custòdia (hi 
realitzàrem una comunicació i 

exposàrem un pòster divulgatiu 
de l’ecomuseu). Alhora, 
aprofitàrem per conèixer els 
projectes que duen a terme 
les altres associacions de 
custòdia assistents; debatírem 
sobre l’estat actual del territori; 
pensàrem en les opcions de 
futur, etc.

A la trobada, participaren 
Rebeca Pascual i Xavier 
Ródenas, ambdós tècnics 
de l’Ecomuseu, en una 
comunicació sobre el nostre 
projecte. A més, el Col·lectiu 
ha sigut beneficiari de dues 
beques per a poder desplaçar-
se als actes, que inclouen 
despeses i allotjament.

L’Ecomuseu Vernissa Viu 
participa en la V Reunió de 
la XCT a Menorca
Durant els dies 24 a 28 d’octubre tingué lloc a Menorca la V 
reunió de la xct (Xarxa de Custòdia del Territori), al municipi d’Es 
Mercadal (Menorca), on participà l’Ecomuseu Vernissa Viu.
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Acabem d’arribar de la V reunió 
de custòdia del territori que s’ha 
celebrat a Menorca. Era la V 
vegada que la Xarxa de Custodia 
del Territori de Catalunya i 
Balears organitzaven aquesta 
trobada on els capdavanters 
del món conservacionista 
debateixen al voltant d’aquesta 
nova forma de conservar el 
territori anomenada Custòdia.

 En aquesta especial 
trobada, on estaven tots 
els principals moviments 
ecologistes de l’estat espanyol, 
totes les fundacions que destinen 
diners a la conservació del medi 
ambient, els organismes públics 
relacionats amb la natura, els 
projectes mes avançats en 
torn a la protecció del territori, 
les empreses ambientals de 
gestió sostenible i responsable 
del territori…, ha estat tambe la 
nostra Safor. Entre els expositors 
de projectes pioners i pilots, 
estaven els de l’Ecomuseu 
Vernissa Viu, del Col·lectiu Vall 
de Vernissa, i els de Patrimoni 
Verd, de l’Ajuntament de 
Gandia, dos projectes de 
custodia del territori que han 
creat noves possibilitats per 
tal que els propietaris de 
terrenys que tenen patrimoni 
natural o cultural tinguen noves 
oportunitats per a conservar-
lo i que no s’hagen de veure 

abocats a vendre’ls.   
 Vivim en un país on el 
model territorial ha imposat un 
ritme destructiu exponencial 
que no té fi, no hi ha limit ni 
cap ètica al voltant del territori, 
tot és destruïble, fins i tot els 
espais protegits; així que els 
qui mirem de protegir el territori 
hem hagut de dissenyar noves 
eines per defensar-lo i la 
custòdia és una d’elles. Hem 
ideat la custòdia per a implicar 
els sectors econòmics en la 
conservacio del territori, però 
només els qui demostren 
ètica en la seua activitat 
econòmica (no val destruir i 
després rentar-se la cara amb 
accions compensatories). 
Nosaltres entenem que, per a 
les empreses, el paisatge és 
un clar actiu -no, una despesa-
; tota empresa ha d’invertir 
part del seu benefici en la 
pròpia empresa i això també 
és aplicable a l’entorn que 
els envolta, ja que el paisatge 
directament (tot el sector turistic 
p.ex) o indirecta (empreses 
de serveis, salut etc.), és un 
“factor de producció” sense 
el qual l’empresa no pot oferir 
res, o el que ofereixen minva. 
Ja hi ha empreses que han 
vist això clarament i han creat 
fundacions que inverteixen part 
dels seus beneficis en la natura 
o la cultura. La custòdia és el fet 

que una administració pública 
o privada (empresa o fundacio 
o associació) participe en la 
conservació del territori sense 
comprar res, només arribant 
a acords amb els propietaris 
involucrats; així es genera un 
nou escenari on ells tal volta no 
hagen de vendre.

 Els amics catalans i 
balears estaven assombrats 
que dos dels projectes més 
emblemàtics de la V reunió foren 
dos representants valencians i 
els dos de la mateixa comarca, 
amb l’escenari de destruccio 
que tenim al Pais Valencia. 
Els companys d’Avinença 
(Associaco Valenciana de 
Custodia i Gestio Responsable 
del Territori) estaven orgullosos 
dels nostres treballs. A la Safor, 
estem obrint camí, però cal 
participar al màxim i que el 
món empresarial comarcal que 
té ètica s’anime a participar 
dels catàlegs de custòdia que 
ja funcionen. Tots ens hem 
d’involucrar en la conservació 
del territori i els empresaris, 
també. Si no, estaran anant 
en contra de les seues 
pròpies empreses. És una 
nova oportunitat, custodiem el 
territori, el paisatge el disfrutem 
tots i d’ell viu molta gent.

Quadern
La custòdia del territori, un 
instrument per a  conservar-lo 
Xavier Rodenas Mayor i Rebeca Pascual (coordinadors de l’ecomuseu Vernissa Viu)
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Entrevista als coordinadors de 
l’ecomuseu i el Col.lectiu
 A la fotografia, Rebeca Pascual (coordinadora de 
l’ecomuseu Vernissa Viu), Carmen Berzosa (Onda Naranja-
COPE) i Miquel Camarena (president del Col·lectiu Vall de 
Vernissa), al programa “El que volem saber“. En ell, van presentar 
els dos nous números de La Falzia i van explicar les novetats 
del projecte Vernissa Viu.

Acaba la primera fase d’enquestes
Alícia Santacreu i Letícia Casanova són les alumnes de l’EPSG que han dut a terme durant aquest estiu el 
magnífic treball d’enquestar la població de la vall.  Al següent text ens conten en què ha consistit: 

“Durant aquest estiu hem dut 
a terme les enquestes que 
permetran conéixer quins són 
els elements del patrimoni 
de la Vall del Vernissa més 
valorats per la població. 
Hem realitzat més de 100 
entrevistes, aproximadament 
al 10% de la població de la 
vall major de 14 anys. 

Aquest treball ens ha aportat 
molts coneixements de la 
zona.  

L’experiència ha sigut 
gratificant, ja que sense 
l’ajuda de la gent no 
haguérem pogut finalitzar 
la nostra feina. Gràcies a 
la seua hospitalitat hem 
aprés moltes coses de la 
Vall de Vernissa que mai no 
haguérem pogut conèixer.  

Gràcies a la informació que 
ens han aportat els habitants 
dels cinc pobles, hem pogut 
identificar els elements 
culturals i naturals més 
estimats i emblemàtics de la 

vall, com ara molts forns de 
calç o coves que ja no se sap 
de la seua localització. 

Esperem que aquesta tasca 
haja sigut d’ajuda pel futur de 
l’Ecomuseu, i que es puga 
dur a terme la seua llavor: 
preservar i conservar el 
patrimoni natural i cultural de 
la zona, i el més important de 
tot: el no pedre mai la identitat 
com a poble.” 

Properament coneixereu els 
resultats obtinguts arrel del 
seu treball.

+ info
www.vernissaviu.org


