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OBJECTIUS DEL PROJECTE:

 Conservar i millorar el patrimoni rural i natural de la vall de Vernissa, 
amb la implicació dels propietaris de les finques agrícoles i forestals, i la 
participació de la ciutadania.

 Augmentar la implicació del grup de voluntaris de l’ecomuseu Vernissa 
Viu

 Implicar més propietaris en la conservació del territori

 Aconseguir una millora progressiva del patrimoni rural i del medi 
natural de la vall de Vernissa



  

MARC DEL PROJECTE:
La Vall de Vernissa, situada a l'interior de la comarca valenciana de la Safor



  

ACTIVITATS REALITZADES:

 Jornades de formació
 Continguts:

 Introducció a l'ecomuseu Vernissa Viu (projecte 
marc del projecte de voluntariat per la custòdia)

 El voluntariat de l'ecomuseu 2008
 Altres voluntariats mediambientals a la comarca: 

el del Consell dels Joves de Gandia
 Característiques de la flora i la fauna de la 

comarca de la Safor
 L'entorn mediambiental i cultural de la vall de 

Vernissa
 L'agricultura ecològica a la vall de Vernissa i 

l'experiència del Racó del pi



  

ACTIVITATS REALITZADES:
Jornades d'aprenentatge d'activitats tradicionals 

d'agricultura i ramaderia

Demostració d'anivellament d'un bancal de regadiu a la manera tradicional



  

ACTIVITATS REALITZADES:
Jornades d'aprenentatge d'activitats tradicionals 

d'agricultura i ramaderia

Acompanyament a la pastura d'un pastor de la zona i el seu ramat



  



  

ACTIVITATS REALITZADES:

Tasques de recuperació de la bassa del Centre Excursionista 
de Ròtova (amb qui l'ecomuseu té un acord de custòdia del territori). 



  

ACTIVITATS REALITZADES:

Tasques de recuperació de la bassa del CER. La bassa està situada a una 
zona forestal d'Alfauir, i amb les tasques del voluntariat pretenem afavorir la 
futura cria d'amfibis a la bassa.



  

ACTIVITATS REALITZADES:
   Tasques de recolzament a una finca de conreu ecològic: el Racó del pi, 

situada al municipi d'Almiserà. Amb el voluntariat per la custòdia ajudem 
la propietària i gestors de la finca a fer agricultura ecològica, iniciativa 
pionera a la vall. 



  



  

ACTIVITATS REALITZADES:
Tasques de refeta de marges de pedra seca a una finca 

forestal, situada al barranc del Garrofer de Ròtova (aquesta 
finca compta amb un acord recent de custòdia del territori)



  

OBJECTIUS ACONSEGUITS
    Durant el voluntariat Volcam - Vernissa Viu 2009 s'hi ha aconseguit millorar 

l'estat de diversos espais del patrimoni natural i rural de la Vall de Vernissa, amb 
la implicació d'un grup de la població format per voluntaris i  propietaris.

    Així mateix, hi ha hagut lla implicació de nous voluntaris i la permanència de 

voluntaris de l'estiu passat.

   S'hi ha aconseguit la implicació d'un nou propietari, i la continuïtat de tres 

propietaris en el seu compromís per la conservació i la millora dels seus espais 

agrícoles i forestals.

    D'altra banda, una major part de la població de la vall de Vernissa ha conegut el 

projecte de voluntariat, gràcies a les diferents accions de difusió dutes a terme, 

tant a la vall com a la resta de la comarca i comarques veïnes.

  


