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La Casa Penya
COMISSIÓ EDUCACIÓ AE AGRÓ MORVEDRE
El projecte pretén dinamitzar el centre de voluntariat de La Casa
Penya, situat en la marjal de Almardà-Almenara. Es troba dins
d'una azona humida Ramsar i ZEC que, en la seua majoria, és de
propietat privada. Per altra banda Acció Ecologista-Agró té acords
de custòdia amb part d'aquests propietaris. Fruit d'aquests acords
sorgeix la Reserva de fauna, en custòdia per la nostra entitat i que
envolta a la Casa Penya.
L'interés comú de l'Ajuntament de Sagunt i d'Acció Ecologista Agró
han donat peu a un acord que té per objecte la millora i difusió dels
valors d'aquesta marjal. Açò ho aconseguim d'una banda amb el
treball d'educació ambiental i voluntariat promogut des de
l'ajuntament i per un altra amb la millora de la reserva de fauna i la
conservació de les zones custodiades per la nostra associació

https://lacasapenya.com/
Conscienciar sobre el valor i funcions de les zones humides en general i de la Marjal
d'Almenara-Almardà, en concret:
Convertir La Casa Penya i el seu entorn en un referent patrimonial de Sagunt.
Promoció de la Custòdia del Territori com a eina de gestió compartida.
Conservació valors naturals de la reserva de fauna de la Finca de Penya.
Ampliar zona reserva i millorar l'entron
Donar una ferramenta i promoure el turisme sostenible a Sagunt.

Marjal d’Almenara
Escolars i públic en general, veïns/es,
especialistes, administracions...
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- Personal propi associació, recursos externs: disseny i fotografia, disseny gràfic i web assegurança,
assessoria. Exposicions.
- Materials per al treball amb vegetació, manteniment itineraris i observatoris, plantacions: plantes ferramentes
jardineria i bricolage divers.
- Activitat subvencionada Ajuntament Sagunt.

Participació de diferents agents socials en el projecte. Millora de l’espai i de la seua
percepció
Annex fotogràfic. Projecte de comunicació. Memòria final

Es tracta d'un projecte que combina el treball professional amb un grup de voluntariat estable, i el recolzament de
l'associació.
La Casa Penya compta amb un projecte expositiu (físic i online) per poder realitzar visites guiades i una programació oberta
a difrents públics. Es desenvolupen visites per a escolars i persones adultes. A més es fa una programació trimestral
d'activitats vàriades reñacionades amb l'entorn, la cultura i el patrimoni que es pot consultar a: http://lacasapenya.com/

