
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

La Mancomunitat i diverses institucions i museus de la 

Safor organitzen el I CURS DE GUIES DE PATRIMONI 

CULTURAL I NATURAL DE LA SAFOR 

 

Han fet la presentació Mª Carmen Pérez, consellera de Turisme de la 

Mancomunitat de Municipis de la Safor, i Miquel Camarena, president 

de l’Ecomuseu Vernissa Viu. 

 

Dilluns proper comença el I curs de Guies de patrimoni cultural i natural de la Safor, 

adreçat als professionals del turisme comarcal i a les associacions que 

practiquen la difusió del patrimoni. L’objectiu del curs és que els nostres guies i 

informadors turístics coneguen les característiques, potencialitats i limitacions 

dels recursos patrimonials turístics saforencs, de la mà d’alguns dels més 

destacats estudiosos de la comarca, en cadascuna de les matèries. 

 

Participen en el curs com a entitats col·laboradores, tots els museus 

comarcals: la Xarxa de Museus d’Oliva, el Museu Etnològic de Potries, el MAGA 

(museu arqueològic de Gandia) i el MAR (museu arqueològic de Rafelcofer).  

 

També hi donen suport la Mancomunitat de la Valldigna, la Universitat de 

València, el CEIC Alfons el Vell i l’Obra Social la Caixa.  

 

A més, hi participen com a entitats organitzadores la Mancomunitat de Municipis 

de la Safor, des de l’Agència de Desenvolupament Comarcal i l’Ecomuseu Vernissa 

Viu. 



 

 

D'altra banda, contribuir a la difusió del patrimoni cultural i natural no només 

entre els turismes sinó entre els visitants locals, fomentant la sensibilització 

cap al mateix, suposa un altre objectiu. Un millor coneixement dels recursos 

culturals i naturals implica valoració i estima cap al conjunt del patrimoni. 

 

El curs s’impartirà des del 16 de juny fins el 4 de juliol, de dilluns a divendres, 

en horari de 18:30 h a 21:30 h (a més dels dissabtes 21 i 28 de juny al matí). 

 

A més, un altre objectiu que el curs pretén és ésser el primer pas cap a la 

creació de la Xarxa pel Patrimoni Cultural de la Safor, un punt d’encontre on 

diversos integrants de les entitats que participen al curs parlaran dels 

avantatges, objectius i reptes de la creació d’aquesta xarxa, amb l’objectiu de 

coordinar iniciatives vers el patrimoni que es duen a terme a la comarca. 

 

Per a inscriure’s, cal portar a la Mancomunitat fins dilluns, la butlleta que 

trobareu a les següents pàgines web: www.mancomunitat-safor.org i 

www.vernissaviu.wordpress.com 

 


