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"Sense oblidar que les nostres experiències queden 
sempre contrapesades per un coneixement científic. 
És a dir, que volem en tots els moments fer cultura, 
acostar a l'home del camp o de la ciutat alguns retalls 
del que fa possible l'existència; o, en altres paraules, 
portar a casa de tots una mica la naturalesa".
                                      Félix Rodríguez de la Fuente

“Les ciutats amb futur són les que s'edifiquen pensant 
en la naturalesa i es viuen en connexió amb ella. Les 
ciutats amb futur es construeixen amb xiquets i xique-
tes connectats amb els espais verds“.
                                     Fernando Valladares
                                    

“Per la interpretació, enteniment; per l'enteniment, 
estima; per l'estima, protecció”. 
                                     Freeman Tilden

“Els xiquets entenen i recorden millor els conceptes 
quan aprenen de l'experiència personal directa”. 
                                     Joseph Cornell
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt mollit 

anim.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, 

totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 

veritatis et quasi arciunt. Neque porro quisquam est, 

quinon numquam eius modi tempora inut labore et 

dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim 

ad minima veniam, quis nostrum exercitationemeniam, 

quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

Quis autem vel et, quinon numquam eius modi 

tempora inut laboreris suscipit laboriosam, nisi ut 

aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel 

eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse 

quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 

dolorem eum fugiat quo volupta.

I N D E X



SOM QUI SOM!
Interpreta Natura va ser fundada en 2016 com una 
associació que volia donar a conéixer a la gent el valor 
cultural i natural que ens envolta i unir inquietuds i 
esforços. El dia de hui continuem amb el mateix propòsit.

Els inicis van ser lents, però ens van permetre créixer, 
observar i identificar els grans problemes que teníem 
com a societat. La pandèmia ens va permetre parar, 
reflexionar i envalentir-nos. Ara, cinc anys després, mirem 
arrere i observem com cadascun dels passos que hem 
donat ens ha permés tindre el combustible ecològic que 
necessitàvem.

2021, malgrat la Covid-19, ha sigut un bon any per a la 
nostra associació perquè ens ha permés afermar grans 
projectes i obrir noves vies per a cuidar del nostre 
patrimoni. Ens convertírem en socis protectors del Jardí 
de l’Albarda de FUNDEM, afermàrem la nostra estratègia 
de ruralitat amb permanència estable en la serra de 
Castelló, consolidàrem la marca Reconnexió amb la 
Naturalesa amb la iniciativa Guia d’acció municipal per a 
reconnectar les ciutats amb la naturalesa a través de les 
xiquetes i els xiquets, us rebem amb moltes activitats en 
l’Alberg Bassa Barreta de Vilamarxant i aprovàrem i 
visàrem el nostre Pla d'Igualtat.

A 2022 li demanem encara més. Volem establir-nos com a 
entitat de conservació amb projectes importants i 
estables com Reviu el Territori, continuar creixent amb 
més activitats d'interpretació del patrimoni, ampliar la 
xarxa de voluntaris amb voluntariat europeu, ser un 
referent en el camp de la reconnexió amb la naturalesa 
per a la salut, augmentar el catàleg de la nostra xicoteta 
editorial amb obres nacionals i internacionals i implantar 
la normativa de qualitat ISO 9001.

Esperem poder compartir amb tu tots aquests somnis i 
projectes. 

Ens acompanyes?

Interpreta Natura 
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· Ser un referent en comunicació, 
educació i interpretació del patrimoni.

· Defensar totes les manifestacions del 
patrimoni natural i cultural.

· Formar una generació educada que 
respecte els trets naturals i culturals.

· Desenvolupar projectes innovadors i 
prestar serveis de qualitat.

· Establir-se com a entitat de Custòdia de 
Territori.

· Construir una organització oberta, 
eficaç, flexible i transparent.

· Aconseguir un finançament estable, 
equilibrat i sostenible.

· Buscar la contínua innovació i millora 
dels nostres serveis.

· Millorar la vida dels integrants i la seua 
formació contínua.

· Millorar la salut de la ciutadania a 
través de la salut alimentària i la 
reconnexió amb la naturalesa.

· Treballar creant xarxes.

LA NOSTRA VISIÓ

· Compromís: Amb el patrimoni natural i 
cultural i l'entorn social i ambiental dels 
territoris.

· Educativa: Promoure a través de 
l'educació canvis individuals i col·lectius per 
a reduir l'impacte sobre el patrimoni i el 
planeta en general.

· Solidaritat: Obstinació per a millorar les 
condicions de vida dels joves i la població 
dels territoris rurals desfavorits.

· Tolerància: Acceptació i respecte de les 
diferències.

· Igualtat: Mateixes oportunitats per a totes 
les persones, respectant les diferències.

· Interculturalitat: Convivència, intercanvi i 
aprenentatge entre cultures.

· Sostenibilitat: Cerca de l'equilibri en tots 
els territoris entre l'ambiental, el social i 
l'econòmic.

· Transparència: Facilitar l'accés a la 
informació dels associats, voluntaris, 
institucions i beneficiaris.

· Transformació social: Ciutadania activa i 
participativa.

· Independent i laica: Sense vinculació a 
cap partit polític, grup econòmic i o 
confessió religiosa.

ELS NOSTRES VALORS

Donar significat als trets naturals i 
culturals perquè siguen estimats i 
conservats.

LA NOSTRA MISSIÓ

INTERPRETA
NATURA

INTERPRETA NATURA - MEMÒRIA 2021 3

Al nostre equip, especialitzat en la 
interpretació del patrimoni natural i 
cultural, es poden trobar professionals 
experts en camps com la pedagogia, 
la interpretació, les arts, la història, 
el desenvolupament sostenible en el 
medi natural o la gestió de projectes. 

MVALEROH
Nota adhesiva
sobra la i

carmen
Nota adhesiva
posa per ací el logo del plan d'igualtat visat, el redonet



2021
ANY DE LA 
RECONNEXIÓ 
AMB LA 
NATURA
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EL TERRITORI

Conservació del patrimoni

#ReconNectar amb 
la Natura

INTERPRETA NATURA

Boscoleta

Conscienciació, Educació i Salut

NATURNITS
Turisme local sostenible
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Futur Segur

Ruralitat

Àrees

TREBALLADORSVOLUNTARIS

FAMÍLIES ESCOLARS

PÚBLIC EN GENERAL

Col·lectius 
de 0 a 100 anys
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MVALEROH
Nota adhesiva
Escola viva Escola rural activa



€

€

55 Socis

13.586 
Beneficiaris

30 Centres 
educatius

3 Províncies

35 Municipis

28 Projectes

11 Ajudes 
sol·licitades

9 Ajudes 
concedides

16 Convenis de 
col·laboració

27 Treballadors i 
treballadores

51 Voluntaris 

2 Delegacions

UN RESUM 
A COLP DE VISTA
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- Dies de l’arbre 

-  B2B ForestLab 

- Programa Libera 
- Voluntariat 
  ambiental: 
 · Mirador de la Ribera
 · Sur d'Espadà

Projectes realitzats

Amb socis, amics i voluntaris, tant d’ací com de tota Europa, 
fem custòdia del territori, cuidem dels pol·linitzadors, 
conservem i millorem els ecosistemes i reintroduïm 
espècies quasi perdudes.
Per a tot açò rebem l’ajuda d’entitats públiques i privades i 
d’algunes empreses que fan RSC amb nosaltres.

325 persones alcançades

2 convenis de custodia del territori:
    - ForestLab, PNM La Casella, Alzira. FUNDEM
    - Barraca d’Aigües Vives

Projecte Forest Lab. II Convocatoria de medioambiente y 
desarrollo sostenible.  Fundación Bancaja - Bankia 2020.

CONSERVACIÓ 
DEL PATRIMONI

Col·lectius

TREBALLADORSVOLUNTARIS

FAMÍLIES ESCOLARS
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EL TERRITORI

200 arbres
150 persones

MVALEROH
Nota adhesiva
custòdia

MVALEROH
Nota adhesiva
Sud

MVALEROH
Nota adhesiva
Convocatòria de medi ambient i desenvolupament sostenible. Fundació Bancaixa-Bankia 2020



Projectes realitzats

8.684 persones alcançades

CONSCIENCIACIÓ, 
EDUCACIÓ 
I SALUT

- Boscoletes

- Jornades ODS

- Agents pel clima 

- Hort escolar i Patis Vius

- Naturnits

- Eficiència energètica

#ReconNectar amb 
la Natura

INTERPRETA NATURA

Boscoleta
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Esta àrea potser és la més extensa a la nostra associació, 
així que parlem un poquet de cada subàrea:

- Agroecologia: recuperem llavors i receptes 
tradicionals i treballem als horts escolars.

- Transició energètica: fem projectes d’eficiència 
energètica i ajudem a formar als escolars com a 
presents i futurs estalviadors d’energia.

- Residus: lluitem contra el desperdici i per una gestió 
eficient dels residus inevitables.

- Reconnexió: creem dinàmiques per ajudar a tothom, 
especialment als xiquets i xiquetes, a reconnectar 
amb la natura tant dins com fora de la ciutat.

Col·lectius

PÚBLIC EN GENERAL

FAMÍLIES ESCOLARS
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- Projectes de foment de
  l’agroecologia

- Jornada d’agricultura urbana

-Jornada gastronómica 
 “Llavors de prop 
  per a plats de sempre”

Alberg Bassa Barreta, 
Vilamarxant.

MVALEROH
Nota adhesiva
gastronòmica

MVALEROH
Nota adhesiva
els



- Naturart

Projectes realitzats

Pensem que un turisme respectuós, ben gestionat i molt 
compromés amb el territori és una eina fonamental per a 
la conscienciació i la conservació del patrimoni, al mateix 
temps que ajuda al desenvolupament dels nostres pobles i 
ciutats.
Hem creat diferents tipus de producte turístic: rutes 
interpretatives, rutes teatralitzades, audioguies, itineraris 
autoguiats amb panelleria i fullets, etc.

507 persones alcançades

TURISME LOCAL 
SOSTENIBLE

Col·lectius

TREBALLADORSVOLUNTARIS

FAMÍLIES ESCOLARS

PÚBLIC EN GENERAL

- Rutas teatralizadas 
(Murta, Cova Negra, Castell 
d’Almonecir, Salines de Manuel, 
Corbera)

- Audioguía 
Sant Miquel de Vilafamés

- Ruta per la 
  memòria bélica de 
  Vall de Almonacid

- Mostra de Turisme de la    
  Comunitat Valenciana

- Espadà a peu 

NATURNITS
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panells

MVALEROH
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bèlica

MVALEROH
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Rutes teatralitzades

MVALEROH
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- Fira Dones Rurals a Geldo
-  Escola Rural Activa - ERA 

- Fira del Parc Natural 
  de la Serra d’Espadà a Matet

Projectes realitzats

Lluitem contra el despoblament integrant-nos al territori i 
amb L’Escola Rural Activa com a projecte innovador.
Fomentem la participació de tots els agents socials dels 
pobles on intervenim i també l’intercanvi cultural entre 
diverses poblacions i zones, com ara fent fires d’intercan-
vis de llavors i sabers del camp, o webinars on ens conten i 
analitzem casos d’èxit nacionals.

815 persones alcançades

RURALITAT Col·lectius

FAMÍLIES ESCOLARS
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Súper Mandarina lluita contra Globarium per fomentar la producció agroecològica amb 
llavors tradicionals. 
Projecte: “Converteix-te en superheroi amb els poders de les ecoverdures (II)”.



- La traducció al castellà del llibre 
  Semillas para el futuro. Proyecto     
  educativo de huerto escolar  

-  El llibre de creació pròpia    
   Llavors de prop, per a plats 
   de sempre

- El quadern de creació pròpia          
  Introducció a l’agricultura orgànica

Projectes realitzats

El departament editorial, a més de la seua tasca de creació i 
correcció com a suport a la resta de projectes de l’associa-
ció, ha publicat al llarg de 2021:

3255 persones alcançades

EDITORIAL
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INTERPRETA NATURA
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Per a aconseguir la nostra missió són 
fonamentals les ajudes i subvencions 
que les diferents entitats, tant 
públiques com privades, llancen en 
convocatòries al llarg de l'any. Estes 
són les concedides i desenvolupades al 
llarg del 2021.

AJUDES I 
SUBVENCIONS 
REBUDES
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Ayudas directas al programa L’esquisit Mediterrani 2.500,00 €

L’observatori de les libères del Xúquer 3.151,83 €
Converteix-te en superheroi amb els poders de les ecoverdures (II)  57.847,27 €
Llavors de prop per a plats de sempre 25.000,00 €

Projecte: ForestLab - B2B  1.498,54 €

Espadá a peu 17.907,19 €

NaturArt, territori artesa 7437,55 €

Xiquets i xiquetes, som natura!  5.410 €

                                               El total de ajudes de entitats publiques 120.752,38 €

 

Projecte: ForestLab-B2B.  15.000,00 €

                                               El total de ajudes de entitats pric¡vades  15.000,00 €

                                       TOTAL AJUDES 2021:  135.752,3 €

Administració pública

Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica
i Transició Ecològica

Entitats privades

MVALEROH
Nota adhesiva
de

MVALEROH
Nota adhesiva
Fundació Bancaixa



Ingressos 2021  2020 
Quotes   4,490.78 €    1,165.00 €  
*Subvencions   154,277.58 €    141,160.77 €    
Vendes i activitats   153,136.88 €    90,520.95 €    
   311,905.24 €    232,846.72 €   
   

Despeses   
Donacions   850.00 €    450.00 €  
Personal   172,568.35 €    94,107.53 €    
Serveis exteriors   54,898.91 €    28,331.04 €   
Compres   58,034.29 €    43,313.79 €    
Amortitzacions   882.13 €    858.14 €  
  287,233.68 €  167,060.50 €  
 

Fent honor al nostre compromís amb la transparència, 
presentem els conters de de 2020 i 2021.

MEMÒRIA 
ECONÒMICA
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* Ajudes i subvencions contabilizades.

MVALEROH
Nota adhesiva
contabilitzades

MVALEROH
Nota adhesiva
comptes (sobra una de)




