DIA DE LA MUNTANYA NETA

RECUPEREM LA MOSQUERA

Les zones de muntanya formen un conjunt de
petites realitats paisatgístiques rurals amb un
patrimoni natural i cultural associat que les dota
d’un valor únic.
La seua importància ve reconeguda per les seues
funcions de reserva d’aigua, la biodiversitat, la
fauna, les característiques dels ecosistemes, els
espais oberts al temps lliure i a la pràctica
esportiva, etc.
El Dia de la Muntanya Neta ens ofereix una
oportunitat única per a incrementar la
consciència social, assegurar un compromís
polític de les institucions per a promoure un
desenvolupament sostenible i un ús racional de
les nostres muntanyes i serres.

Aquest any dedicarem el Dia a denunciar la
degradació en la finca de la Mosquera i
reivindicar la seua recuperació. Aquesta finca
alberga un dels boscos de sureres millors
conservats del territori Valencià, amb nombroses
espècies singulars de fauna i flora, així com d'uns
quants arbres susceptibles de ser catalogats.
La finca és un magnífic exemple de bosc madur
ben conservat. L'escassetat i complexitat
d'aquest tipus d'ecosistema, així com l'elevada
biodiversitat que alberga, ho converteix en un
magnífic recurs per a l'educació ambiental i la
recerca forestal.
Situada en la vall de Falaguera, en un entorn
allunyat de nuclis urbans i amb absència d'un
altre tipus d'infraestructures, constitueix un
paisatge natural d'elevada complexitat i bellesa.
Té un valor cultural i històric, va ser una de les
primeres explotacions de suro de la serra Espadà,
així com lloc de trobada de pastors que
practicaven la transhumància en un altra època.
Situació de la finca i la masia
Actualment l'estat de conservació de la finca és
molt deficient, tal com ho palesen les següents
circumstàncies:
- Deteriorament del sostre de la masia amb un
possible col·lapse de l'estructura a curt termini.

- Degradació dels marges de pedra en els bancals
de cultiu abandonats propers a la masia.

- Acumulació de restes de poda, peus i branques
derrocades per el darrer temporal, la qual cosa
augmenta la quantitat de combustible inflamable
en cas d'incendi.
- Pèrdua del traçat dels antics camins que
travessen la finca.
Des de la Societat d'Amics de la Serra Espadà
hem llançat una campanya anomenada
" Recuperem la Mosquera", amb el suport
d'altres entitats preocupades per l'estat de
conservació de la finca, per tal d'aconseguir que
ens cedisquen la seua gestió a llarg termini
mitjançant un contracte de custòdia.

Dia 21 CONFERÈNCIA
"Mosquera la terra promesa. La construcció d'un
paisatge per part dels veïns de la Serra Espadà",
a càrrec de Pablo Vidal, Director Instituto
Universitario de Antropologia de la UCV
Dia 21 de setembre a les 19:00, al local de la
Mutua a l'Avinguda de Lledó, 69 , Castelló

Que és la custòdia del territori?
El concepte custodia del territori es pot
entendre, en el seu sentit més ampli i senzill,
com a "persones que tenen cura de la terra".
Es bassa en un 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.
La finca porta molts anys sense una gestió
forestal, actualment és propietària d'una
empresa amb seu a València, que porta alguns
anys intentant vendre-la sense èxit.
Per tot açò us convoquem a celebrar el Dia de la
Muntana Neta a Mosquera.

Dia 30 EXCURSIÓ
Eixida: 8 H plaça les Corts Valencianes, 8:15 h
Auditori CS, 8:30 Vila-real RENFE, 8:35 Les
Alqueries TICASA i 8:45 Nules mercat, en ruta cap
a Aín.
Dificultat: mitja Duresa: baixa Desnivell: 450 m
acumulats, km: 13,200
Ruta: eixim d'Aín pel barranc de la Caritat ( GR36)
font de l'Ereta, coll de Penyablanca, mas de
Mosquera, barranc d'Almanzor i Almedijar.
Observacions: cal portar bon calçat, aigua,
esmorzar, dinar i tot el que vulgueu compartir.
Eixida en bus, quota 12 euros, inscripcions fins el
25 de setembre.
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