
2on CONSELL DE 
PARTICIPACIÓ DEL PARATGE 

NATURAL MUNICIPAL 
FONT DEL BALADRE – 

FONTANARS – 
RIU D’AGRES

Muro, 15 de desembre de 2011



Ordre del dia

0.  Aprovar l’acta de la sessió celebrada 
el dia 1 de desembre de 2010

1. Actuacions desenvolupades al 2011.
2. Propostes d’actuació per al 2012.
3. Precs i preguntes



Desenvolupament de l’Ordre 
del dia

0.  Aprovar l’acta de la sessió 
celebrada el dia 1 de desembre 
de 2010



1. Actuacions desenvolupades 
al 2011.



Actuacions proposades al 1r 
Consell

1. Adequació dels torradors de l’Àrea recreativa de la Font del 
Baladre per a poder fer-ne ús

2. Restauració dels bancs i taules de l’Àrea recreativa de la Font 
del Baladre

3. Protecció d’elements etnològics singulars: pedra en sec, el forn 
de calç, el Pont de Ferro… per a la posterior exposició i 
interpretació als visitants

4. Donar més valor ecològic als arbres singulars del PNM
5. Cartells identificatius i educatius per a fer una senda didàctica
6. Penjar tota la informació del PNM a la pàgina web de 

l’Ajuntament i a les xarxes socials
7. Conveni amb una universitat perquè algun alumne faça el 

projecte final de carrera del nostre PNM
8. Recuperació de l’antic Pont de Ferro, amb els projectes 

europeus ADT
9. Normes internes de funcionament del Consell



Adequació dels torradors de 
l’Àrea recreativa de la Font del 
Baladre per a poder fer-ne ús



Restauració dels bancs i taules 
de l’Àrea recreativa de la Font 
del Baladre





Penjar tota la informació del PNM a 
la pàgina web de l’Ajuntament i a 
les xarxes socials



Conveni amb una universitat perquè 
algun alumne faça el projecte final 
de carrera del nostre PNM

• Aquest estiu hem tingut a dos estudiants 
de Ciències Ambientals vigilant la senda



Recuperació de l’antic Pont de 
Ferro, amb els projectes europeus 
ADT

• Ha sigut desestimat el projecte, però ha vingut 
a recavar informació personal del Ministeri de 
Medi Ambient 

per a restaurar 
l’antiga via del 
tren Xixarra.



Altres actuacions 
desenvolupades al 2011

• S’han netejat els conductes de la font 
per a que brolle més aigua



• S’ha netejat la 
bassa per 
l’Ajuntament, no 
per la CHX com 
es va proposar 
al 1r Consell







• S’han pintat les casetes de l’Àrea 
recreativa





• Com sempre, es realitzen treballs de 
neteja per a mantenir la senda



• Vídeo promocional del PNMs de la C.V.

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nod 
o=69111&idioma=C



• Actes 
vandàlics



Altres propostes del 1r Consell
• Ampliació del Paisatge Protegit del Riu 

Serpis fins a la Font del Baladre



• Augmentar la 
freqüència de retirada 
de brossa a l’àrea 
recreativa

• es poden agafar 
carrancs de riu ? 
– Si és el carranc 

amèrica no hi ha 
problema



• Sal per al camí



2.  Propostes d’actuació per al 
2012.

• Llevem els torradors???

avantatges desavantatges
És l’unic torrador de la 
zona

El pressupost

Perill de foc
Zona encaixonada amb 
molt d’aire
Generació de més 
brossa



Treballs a desenvolupar pels 
alumnes de l’Escola Taller

• Desbrosse i neteja de la 
senda

• Barana de fusta de les 
escales de l’àrea 
recreativa (es va 
proposar al 1r Consell)



• Altres propostes que acorde el Consell



3. Precs i preguntes



Un any més, 
GRÀCIES

per col·laborar amb la creació d’un espai únic:
LA FONT DEL BALADRE

FONTANARS
RIU D’AGRES
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