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El CEIC Alfons el Vell en la memòria
6. Patrimoni natural, 1984-2008

La sensibilització de la població davant la problemàtica mediambiental és indispensable
per a preservar un patrimoni natural que hem de transmetre a les generacions futures.
L’acció humana hi ha causat, pel descontrol d’un mal denominat progrés o per l’ambició
voraç d’aconseguir beneficis ràpids encara que siga en detriment de la natura, unes
agressions ferotges que omplin d’incerteses fins i tot l’equilibri del planeta.
El CEIC Alfons el Vell, dins de les seues modestes possibilitats, ha tingut sempre com un
objectiu important la divulgació dels valors naturals perquè ha considerat que un major
coneixement afavoria també un canvi d’actitud que comportaria l’exigència ciutadana
d’una major protecció dels recursos naturals i un ús i una gestió més respectuosos amb
l’ecologia.
Aquesta atenció preferent de la institució s’ha reflectit en les diverses publicacions que
ha editat sobre fauna, flora, etnobotànica, paisatgística o itineraris de la natura, a més de
les beques d’estudi concedides o les campanyes cíviques a què s’ha adherit amb l’objectiu
que l’educació ambiental acompanyara un desenvolupament sostenible.

Cronologia d’actes
1985
14 de desembre de 1985. Congrés de Pediatria:
“Profilaxis de las caries en los niños de la Safor”. A
càrrec d’Isidro Vitoria i J. Brines. Investigació becada
pel Centre. Hospital Francesc de Borja. Gandia.

1988
24 de juny 1988. Presentació de l’edició pròpia Fauna
vertebrada de la Safor, de Jesús Villaplana, a càrrec de
Lluís Font de Mora. Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Gandia.

1991
6 de setembre de 1991. Presentació del llibre El Racó
del Duc a peu, del grup GEMAS. Investigació becada
pel Centre. Universitat d’Estiu. Gandia.

1993
25 de setembre de 1993. Presentació de la campanya:
Estimem la Safor, a càrrec de Néstor Novell, Josep
Piera i Àlvar Garcia. Biblioteca Central. Gandia.

Presentació del llibre Entre senill i borró. Grup GEMAS.
[29.01.93]

29 de gener de 1993. Presentació de l’edició pròpia
Entre senill i borró. A càrrec dels autors, grup GEMAS.
Biblioteca Central. Gandia.

1995
29 de setembre de 1995. Presentació de llibre editat
pel Centre, Meravelles de Diània, de Joan Pellicer
Bataller. A càrrec de Daniel Climent Giner. Casa de
Cultura. Bellreguard.
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1996
22 de novembre de 1996. Presentació de l’edició
pròpia, Un passeig per la natura urbana a Gandia. De
la passarel·la al parc de Sant Pere, de Josep Mª Ferrairó,
Fermí Romaguera i Jesús Vilaplana. Centre Cultural.
Gandia.

1997
30 d’octubre de 1997. Conferència: “Avaluació per
mètodes biològics de la qualitat de les aigües del riu
Serpis al Racó el Duc”, a càrrec d’Ignacio Ripoll Maere.
Projecte becat pel Centre. Foment d’AIC. Gandia.

2001
27 d’abril de 2001. Presentació de l’edició pròpia El
medi subaquàtic a la Safor, de Lluís Nieto Martínez. A
càrrec de Mª Josep Vinyals. Casa de Cultura. Gandia.
22 de juny de 2001. Presentació de l’edició pròpia
Guia didàctica de la marjal de la Safor, coordinada per
Mª Josep Vinyals i Mª Pilar Donat. A càrrec de Juan
J. Moragues Terrades. Mancomunitat de Municipis de
la Safor. Gandia.

2004
26 de febrer de 2004. Presentació del llibre propi
Característiques i perfil geogràfic de l’estrongiloidiasi
en l’Àrea 11 de la Comunitat Valenciana, coordinat
per David Rodríguez Calabuig, a càrrec de Francesc
Devesa. Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliva.
Casa de Cultura. Oliva.
24 de juny de 2004. Presentació del llibre, editat
pel Centre, Les fonts de la Safor. De les nimfes d’aigua
a la sobreexplotació dels aqüífers, de Joaquim Sastre i
Vicent Morera. A càrrec de Fernando Sendra. Casa de
Cultura. Gandia.

2006
29 d’abril de 2006. Conferència: “Un ecomuseu per
a la Vall de Vernissa”, a càrrec de Mauricio Maggi. Organitza: Col·lectiu Vall de Vernissa. Col·labora: CEIC
Alfons el Vell. Cinema Cervantes. Ròtova.
27 de setembre de 2006. Conferència de Martí Domínguez, “El paisatge valencià. Art, natura i poesia del

nostre país”, celebrada a la Casa de Cultura amb motiu
de l’exposició “Jocs Florals a Cavanilles”. Organitzen
CEIC Alfons el Vell i la Societat Alfons el Vell.

2007
26 de setembre de 2007. Presentació del llibre Els
barrancs de la Safor. Una mostra de la diversitat de la
natura, de Rafael Delgado i Fernando Sendra, a càrrec de Josep Mª Ferrairó. Editat pel Centre dins la
col·lecció Alfons el Vell. Casa de Cultura Marqués de
González de Quirós. Gandia.

2008
2 de maig de 2008. Presentació de l’edició pròpia Els
boscos de la Safor, de Xavier Ròdenas, Joseph Sendra
i Joseph Mª Peiró, a càrrec de Joseph Nebot i Rafael
Delgado. Lloc: Casa de Cultura Marqués de González
de Quirós. Gandia.
9 de maig de 2008. Presentació de l’edició pròpia
Hidrografia i Geologia valenciana, de Leandro Calvo,
amb introducció i edició de Josep Mª Ferrairó. Hi
intervenen. Rafael Delgado i Enric Ferrer Solivares.
Casa de Cultura Marqués de Gonzálezde Quirós.
16 maig al 4 de juliol de 2008. Col·laboració en el I
Curs de Guies de Patrimoni Cultural i Natural de la
Safor, organitzat per la Mancomunitat de Municipis de
la Safor i Ecomuseu Vernissa Viu. Dins el programa:
“El patrimoni immaterial literari, un nou recurs” i
“Recursos i instruments existents”, a càrrec de Gabriel
Garcia (CEIC).
23 d’abril 2008. Participació enla Fira del Llibre de
l’Escola Universitària de la UPV a Gandia. Presentació
del llibre Els boscos de la Safor. Lloc: Saló d’actes de la
EUSPVG.

