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Inscripció : mmanez2@gmail.com  o al tel. 

629602746 ( de 16.00 a 18.00 h) 

Per dinar caldrà fer reserva prèvia. 

Més infromació: http://www.campdeturia.cat/ 

JORNADES D’ESTUDI DE LA 
SERRA CALDERONA 

 
La gestió dels parcs i el 

paper de les entitats. 
 

 

 

 

 

Dissabte 25 de gener de 2014  

Casa de la Senyoria d’Olocau 

 

Organitzen: Centre Excursionista de València i 

I’Ins"tut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria 

Col·labora: Ajuntament d’Olocau 

La Serra Calderona i els  seus habitants han si-
gut protagonistes dels canvis del territori en 
aquestes darreres dècades.  Els incendis  i els 
impactes ambientals dels anys 90 tingueren com 
a resposta per part de les entitats la creació d’u-
na Coordinadora per la protecció i promoció de la 
Calderona, que va defensar el seus paisatges i 
pobles, i va demanar a les administracions la 
protecció  d’aquest territori com a espai natural 
protegit. A l’any 2001 amb molt de retràs es de-
clarà Parc Natural la Serra Calderona, i  pensà-
vem  que es podria treballar des de les entitats a 
la conservació i desenvolupament sostenible de 
la serra tenint com a suport al parc natural .  

Però, aquests 10 anys de gestió del Parc  no han 
tingut el ressò ni els impactes ambientals i socio-
econòmics esperats pels veïns i usuaris organit-
zats, tant des del punt de vista de la conservació  i 
prevenció d’incendis, com de la creació i dinamització 
dels equipaments públics per a l’ús recreatiu, educa-
tiu, turístic i esportiu. La Serra pateix ara un greu dèfi-
cit d’inversions i una falta evident de diàleg amb les 

entitats ciutadanes, incomplint el Plans d’Ordenació 
que estableixen la participació real de les entitats. És 
el moment de reflexionar junts, entitats i empreses 
locals, sobre el futur de la Serra Calderona i  aclarir 
cap on volem dirigir els nostres esforços per a conser-
var aquestes muntanyes i donar una qualitat de vida 

als seus veïns i usuaris . 



9.00 h - Benvinguda i  entrega de docu-
mentació. 

9.15 h - Presentació de les Jornades a 
càrrec de representants del CEV, IDECO 
Camp de Túria i Ajuntament d’Olocau  

9.30 - 10.30 h -  El Pla estratègic territorial 

de la Calderona Centre i Sud: una iniciati-

va per a potenciar el desenvolupament 

sostenible dels municipis. Diagnòstic de la 

situació, pla de participació ciutadana i 

propostes per a l’economia local. Juan Jo-
sé Galán, coordinador de l’equip redactor 
de la UPV http://tusierracalderona.es/tu-
territorio/. 

10.30 - 11.00 h -  Pausa café 

11.00 -12.30 h - La situació actual dels 

parcs a terres valencianes i a Catalunya 
(Xarxa de parcs de la Diputació de Barce-
lona).  

Participen a la taula:  

Josep Cardà, ex-director del parc natural 
de Penyagolosa i biòleg. 

Pau Pérez, ex-tècnic-assessor de Parcs de 
la Diputació de Barcelona, membre de la 
Comissió de Medi Ambient del COE i de 
la Comissió de Natura de la Federació 
Espanyola d’esports de muntanya. 

Carles Ferrís, director  empresa de turisme 
sostenible i ex- tècnic d’Ús Públic als 
parcs naturals de la CV. 

Carles Arnal, biòleg i membre de la Comis-
sió Forestal Acció Ecologista-Agró. 

Modera: Antoni Marzo, membre de l’IDECO 
del Camp de Túria. 

12.30– 13.00 h - Presentació del  nou mapa 
excursionista i ecoturístic de la Serra Calde-
rona. Tossal Topògrafs. 

13.00 -13.45 h - Les empreses  de productes 

i serveis com a motor de l’economia local 

sostenible als parcs. Exemple d’una empre-

sa de productes naturals o serveis de turis-

me de la natura de la CV . 

Empreses convidades: Oliespal. Aceites Alto 
Palancia (Altura), Sarganta aventura, serveis 
de turisme i multiaventura,  Calderona Viva, 
turisme i educació ambiental 

Modera:  Màrius Fuentes, membre de l’IDE-
CO del Camp de Túria. 

13.45 -14.15 h - Visita a La Casa de la 
Senyoria 

14.15 - 16.00 h - Dinar a Olocau 

16.00 -18.30 h - Taula redona de pre-
sentació de les entitats ciutadanes. 
Debat sobre la situació actual dels 
parcs i propostes de futur. Conclusions 
finals i cloenda. 

Modera: M. Àngels Ull, Presidenta 
d‘AVEADS (Associació Valenciana 
d’Educació   Ambiental i Desenvolupa-
ment Sostenible).  

 

Cloenda a càrrec dels Presidents del 
CEV i l’IDECO Camp de Túria. 
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