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SOCIETAT D'AMICS DE LA SERRA ESPADÀ 2017
Aquest estiu la SASE ha tornat a realitzar el projecte de voluntariat Ambiental en
prevenció d'incendis, després de 5 anys sense dur-lo endavant tot i que som una
entitat que ha realitzat este projecte ininterrompudament des de 1993 fins 2011, hem
tornat amb novetats.
CONVENIS
Vam signar dos convenis amb dues entitats:
a) un la UJI, en matèria de Voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntaria que depèn
del servei de de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
b) un altre amb l'associació AFDEM, associació de familiars i malalts mentals de CS.
Donat aquests convenis i la sensibilització dels socis i la societat en general vers la cura
dels boscos i els incendis ocorreguts en les nostres muntanyes, donat açò, hem tingut
més voluntaris que dies de vigilància., i per tant s'ha quedat gent sense poder fer el
voluntariat ambiental.
Col·laborar en els col·lectius AFDEM i UJI ha sigut molt enriquidor.
En AFDEM, segons el psicòleg i algun pare.. ha sigut molt positiu per que s'han trobat
que podien ser útils per la societat mitjançant la vigilància de les muntanyes, han
descobert la Serra Espadà i han sigut un més en tot el desenvolupament del projecte ,
s'han vist que formaven part d'una entitat i d'un col·lectiu que la finalitat era la
preservació dels boscos i ells tenien un paper important en eixa tasca.
En l'UJI, malgrat que ja havien començat les classes també hem tingut prou voluntaris.
CURS FORMACIO I RUTES
Des de la SASE pensem que és la societat civil la que s'ha d'implicar en la preservació
dels boscos, sempre amb la supervisió i subvenció de Conselleria.
Molt important el curs de formació que van rebre tots els voluntaris, la primera
jornada van rebre un curs de formació en l'alberg de la Surera, el qual es va lliurar i
explicar l'ecosistema de la serra espadà , a més d'un taller anomenat " de que fa un
voluntari durant la jornada de vigilància", amb maneig d'emissores, cartografia, rutes,
etc.
La vigilància consistia en dos rutes alternatives que incloïen dos punts de vigilància
estàtica, i després eren rutes on visitaven les àrees recreatives, que tingueren paellers,
dels pobles del parc de Serra Espadà.

Un problema que ens em trobat es que les empreses que lloguen cotxes no tenen 4x4 i
per tant , en la situació que es troben les pistes , no es pot anar en cotxes normals i
hem tingut que adequar les rutes per anar per carreteres.
RESOLUCIO
Esperem que el proper any, es convoque i resolga abans la subvenció. Els mesos més
perillosos d'incendis són a l'estiu i si es resol al mes d'agost ja es tard. Des de
l'Administració s'ha de fer un esforç per resoldre al mes de juny, com a molt tard.
Degut a la temporabilitat l'altra part de sensibilització en les escoles que vam
presentar que era fer jocs ambientals en prevenció d'incendis a les escoles dels pobles
que formen el parc natural, no l'hem pogut dur a terme. Encara que si que vam tindre
mínim de voluntaris per cobrir les escoles , aquest siga per que tenien que perdre
classes o per altres motius es van tornar enrere a última hora i no vam poder dur
endavant aquest . Aquest voluntariat estava dirigit als alumnes de la UJI de l'escola de
magisteri, i en el mes de novembre era difícil degut a que estaven en ple curs, potser
es van tirar enrere per açò.
FINANÇAMENT
Que les associacions tingam que finançar tot el projecte no pot ser.
Primera assistim en concurrència competitiva amb els ajuntaments, cosa que no es
justa. No té res a vore un ajuntament per menut que siga que una associació. ..
Nosaltres hem hagut de pagar-ho tot i no sabem quan cobrarem...
ES MOLTA FEINA DE PREPARACIÓ, CONTRACTACIÓ, CERCAR VOLUNTARIS,
ORGANITZACIÓ MUNTAR RUTES, COMUNICAR AJUNTAMENTS , PARCS NATURAL LA
VIGILANCIA, FER MEMÒRIA, ESTAR AHI DURANT TOT EL VOLUNTARIAT....TOTS ELS
DIES
PER COBRAR EL 10% del total.!!
PROBLEMES TELEMÀTICS
ha sigut el primer any que hem lliurat tota la documentació telemàticament i no ha
sigut un èxit, ha costat molt i la conselleria té molt a millorar en aquest aspecte:
1-Totes les conselleries deuiren d'utilitzar el mateix servidor...
2- Algunes vegades es penja...
3- lliurar documentació de menys de 4 meges......

APORTACIONS AL VOLUNTARIAT POST -INCENDI
D'ençà que va ocórrer l'incendi d'Artana en juliol de 2016, la SASE vam iniciar un
voluntariat post incendi que consistia cercar 3 punts de la zona incendiada i anar cada
tres mesos a fer fotos i vore l'evolució i la regeneració de les plantes i arbusts després
de l'incendi. Aquestes fotos es van penjar al nostre facebook.
Al mateix temps van organitzar una jornada sobre el paper de les associacions i
col·lectius després d'un gran incendi, va tindre lloc a Artana visitant la zona cremada
donant a conèixer el tipus de bosc que hi havia en la zona i Almedíjar es va reflexionar
sobre el paper de que podrien fer les entitats en prevenció , quin paper han de jugar
les entitats conservacionistes..., es va coincidir en la necessitat de prioritzar la
prevenció per evitat l'incendi, degut a que al remat resulta molt menys costosa.
Es va coincidir que per la prevenció caldria invertir diners en cultius de secà
abandonats , fer faixes auxiliars als costats de les pistes forestals. Aquests treballs els
podriem fer gent dels pobles i podria ser una forma de fixar població.
També mitjançant els nostres voluntaris estem col·laborant en la grup de treball de
sensibilització per a la recuperació medi ambiental, esdevingut de la mesa de
Concertació.
Aquest grup ha tingut una reunió en els tècnics de Conselleria, on es van repartir les
fixes en referència al seguiment de Zones Cremades, per recabar informació sobre
l'estat del sòl, pendents, vegetació,... en zones o parcel·les cremades. Per part de la
SASE són 4 els voluntaris que estan fent este treball de camp, han fet una jornada ara
en novembre complimentant de forma visual les fixes i un altra la faran sobre el mes de
maig.
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