amb la vostra ajuda...

RECUPEREM
LA MOSQERA
PROPOSTA PER A LA SIGNATURA D'UN MANIFEST CONJUNT

OBJECTIU
Elaborar un manifest que siga signat per
entitats, col·lectius i persones
preocupades per l'actual estat
d'abandonament de la finca de La
Mosquera, en el cor del Parc Natural de
la Serra d'Espadà, sol·licitant a la
propietat que engegue les actuacions
necessàries per a posar fi al seu avançat
estat de deteriorament, bé assumint la
gestió responsable i sostenible
d'aquesta, bé transferint la seua gestió a
una entitat de custòdia.

SITUACIÓ
GEOGRÀFICA
La finca de La Mosquera es
compon d'una sèrie de parcel·les
localitzades en els termes
municipals d'Azuèbar i Almedíjar
(Castelló), entre les quals
destaquen per la seua extensió la
nº275 i nº276, amb una superfície
total aproximada de 175 ha.

SITUACIÓ LEGAL
La finca és actualment propietat d'una empresa amb seu a València, que porta
ja alguns anys intentant vendre-la sense èxit.
Segons el Decret 59/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual
s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Espadà,
aquestes parcel·les es troben dins d'una àrea de Protecció Ecològica de primer
ordre (PE1), on estan prohibits en general aquells usos i actuacions que no es
troben directament vinculades a l'explotació forestal, ramadera i cinegètica i
d'aprofitaments de la forest, o al desenvolupament d'activitats científiques i
naturalístes.

VALOR NATURAL
La finca de La Mosquera alberga un dels
boscos de sureres millor conservats del
Parc Natural de la Serra d'Espadà,
juntament amb nombroses espècies
singulars de fauna i flora, així com alguns
exemplars d'arbres susceptibles de ser
catalogats.

VALOR
PAISAGÍSTIC
La finca de La Mosquera està situada en
la vall de la Falaguera, en un entorn
allunyat de nuclis urbans i amb absència
d'un altre tipus d'infraestructures,
constituix doncs en si mateix un paisatge
natural d'elevada complexitat i bellesa.

VALOR
HISTÒRICCULTURAL
La finca de La Mosquera va ser una de les
primeres explotacions de suro de la Serra
d'Espadà, així com lloc de trobada dels pastors
que practicaven la transhumància en una altra
època. Especial esment mereix la masia situada
al mig de la vall, classificada per la Direcció
general del Patrimoni Valencià com Ben
Immoble Etnològic i exemple de poblament
rural aïllat poc comú a la zona.

VALOR
ECONÒMIC
Des de fa ja molts anys, la finca de La
Mosquera és freqüentada per nombrosos
visitants que gaudeixen d'un agradable
passeig pels seus camins i senders,
contribuint directament o indirecta amb
les economies locals dels municipis de la
Serra. Així mateix, cada any se segueix
traient el suro de les seues sureres.

VALOR
EDUCATIUCIENTÍFIC
La finca de La Mosquera és un magnífic
exemple de bosc madur ben conservat.
L'escassetat i la complexitat d'aquest
tipus d'ecosistema, així com l'elevada
biodiversitat que alberga, ho
converteixen en un magnífic recurs per a
l'educació ambiental i la recerca forestal.

PROBLEMÀTIQUES
ACTUALS
Deteriorament del sostre de la masia i
possible col·lapse de l'estructura a
curt termini, amb el risc que açò
suposa per als usuaris del Parc.

PROBLEMÀTIQUES
ACTUALS
Degradació dels marges de pedra en
els bancals de cultiu abandonats
pròxims a la masia.

PROBLEMÀTIQUES
ACTUALS
Acumulació de restes de poda, peus i
branques derrocades per l'últim
temporal, la qual cosa augmenta la
quantitat de combustible inflamable
en cas d'incendi.

PROBLEMÀTIQUES
ACTUALS
Pèrdua del traçat dels antics senders
que travessen la finca.

PROBLEMÀTIQUES
ACTUALS
Deficient estat sanitari en un gran
nombre de peus de surera, amb el
descens de la productivitat que açò
suposa.

PROBLEMÀTIQUES
ACTUALS
Deficient manteniment de les àrees
tallafoc que circumden la finca.

CUSTÒDIA DEL TERRITORI
El concepte custòdia del territori es pot entendre, en el seu sentit més ampli i
senzill, com a “persones que tenen cura de la terra” .
Es basa en una àmplia varietat d'instruments i activitats, encara que els més
representatius són els denominats acords de custòdia, pactes voluntaris per a
la conservació de la natura i el paisatge.
Aquests acords solen implicar a una persona propietària de terrenys i a una
entitat de custòdia. Els compromisos dels acords són variables i negociables,
però sempre s'adapten a les característiques de la finca i als objectius
específics de cada part.
Amb la signatura d'un contracte de custòdia amb transmissió de la gestió, el
propietari deixa de fer-se càrrec de la finca en favor de l'entitat de custòdia,
la qual es compromet a gestionar-la segons els criteris de conservació
establerts en aquest contracte.

1

Redacció d'un Pla
Tècnic de Gestió
Forestal (PTGF) i
execució dels treballs
silvícoles orientats a la
gestió sostenible de la
finca, sota esquemes de
conservació, producció
i prevenció.

2

Redacció d'un projecte
de restauració de la
masia i execució de les
obres necessàries per a
consolidar l'immoble.

3

Restauració de la
funcionalitat dels
bancals de cultiu
abandonats pròxims a
la masia.
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4

Neteja,
acondicionament i
senyalització dels
senders que travessen
la finca.

5

Inversions per a la
transformació i
comercialització dels
productes forestals,
especialment la
certificació forestal
sostenible FSC del
suro.

6

Voluntariat ambiental
en matèria de
prevenció d'incendis,
conservació de
biodiversitat, gestió
forestal, conservació
d'espais naturals i
custòdia del territori.
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7

Inventari d'arbres
singulars i/o
monumentals presents
en la finca.

8

Treballs de recerca i
coneixement del
patrimoni natural i
cultural associat a la
finca.

9

Cerca de noves línies
de finançament: fons de
la Unió Europea per al
desenvolupament rural,
ajudes de la Conselleria
per al foment de la
custòdia del territori,
Responsabilitat Social
Corporativa, patrocinis,
apadrinaments,
micromecenatge, etc.

