
MANIFEST “RECUPEREM LA MOSQUERA”

Per l'adopció de mesures per a lluitar contra l'abandonament i degradació d'aquest  
emblemàtic racó de la Serra d'Espadà

La finca de La Mosquera, situada entre els termes municipals d'Azuèbar i Almedíjar, 

amb  una  extensió  aproximada  de  200  hectàrees,  alberga  una  de  les  sureres 

madures millor conservades de tot el Parc Natural de la Serra d'Espadà. L'elevada 

qualitat  del  seu  paisatge,  l'indubtable  valor  etnològic  de  la  seua  masia,  la 

importància dels seus recursos naturals i el valor educatiu-científic del seu entorn,  

fan d'aquest lloc una cita ineludible per als milers d'amants de la natura que cada 

any visiten el Parc.

Actualment, la finca es troba en un lamentable estat d'abandonament que posa en 

risc la seua preservació: deteriorament progressiu del sostre de la masia i risc de 

col·lapse de la seua estructura, degradació dels bancals de pedra en sec pròxims a 

l'edifici, augment de la càrrega de combustible a l'interior del bosc, pèrdua de les 

sendes  que  travessaven  la  finca,  deficient  estat  sanitari  dels  peus  de  surera 

productius,  absència  de  seguiment  de  les  mesures  implementades  per  a  lluitar 

contra els incendis, etc.

Des de fa ja  uns anys,  l'empresa propietària  té la  finca a la  venda per un preu 

desorbitat que fa totalment inviable la seua compra, especialment si considerem 

que, segons la normativa del Parc Natural, únicament s’hi permeten aquells usos i 

actuacions directament vinculades a l'explotació forestal, ramadera i cinegètica i 

d'aprofitaments  de  la  forest,  o  al  desenvolupament  d'activitats  científiques  i 

naturalistes.

Per tot l'anterior, des de la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà (SASE) animem 

institucions,  associacions i  col·lectius conscients de la singularitat d'aquest lloc i 

preocupats perquè en el futur, tant nosaltres com els nostres fills i filles, puguem 

seguir  gaudint  d'aquest  emblemàtic  racó  de  la  serra,  a  què  signen  el  present 

manifest, que serà lliurat a la propietat de la finca amb l'esperança que reaccione i 

assumisca la seua  gestió responsable i sostenible, bé directament amb els seus 

propis mitjans, bé indirectament a través d'una entitat de custòdia capaç d'emprar 

els recursos públics disponibles per a la seua conservació i posada en valor.

Relació d'entitats signatàries
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