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PARTICIPACIÓ DEL PARATGE 
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Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada el 
dia el 4 de febrer de 2014. 

2. Actuacions desenvolupades al 2014.

3. Propostes d’actuació per al 2015. 

4. Acomiadament membres del Consell

5. Precs i preguntes



  

Desenvolupament de l’Ordre del 
dia

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada el 
dia el 4 de febrer de 2014.



  

2. Actuacions 
desenvolupades al 2014.



  

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



  

• Neteja periòdica dels punts dels ponts

• Desbrosse i neteja de la senda



  

• Neteja de l'eixida del col·lector



  

Proposta Consell 2014:

Barana de l’inici de 
la senda per Setla

• Tornar-la a posar 

correctament



  

Proposta Consell 2014: 

eliminació dels torradors



  

Restauració de les pedres decorades



  



  

2015



  

Col·locació de cartells 
identificatius de flora



  

Arreglo pont de “Blessing”



  



  

Reparació de la baixada de la 
costera de Blessing



  

Ruta etnobotànica



  



  

Activitats XI Jornades 
per a la Sostenibilitat

• Anellament d’aus

• Reconeiximent 

de l’ecosistema 

de ribera



  



  

Visita guiada a la Cova Beneito



  



  

S’ha refet el tram perdut



  

Habitants de la senda



  

3. Propostes d’actuació 
per al 2015.

• Permís de la CHX

• L’objectiu principal per a aquest any és el 
manteniment del que tenim



  

Subvenció Diputació (4.600 €)
3.- ACTUACIONES A REALIZAR

3.1.- IMPLEMENTACIÓ D'ACTUACIONS DE CUSTODIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3.1.1.- Formació de voluntariat ambiental

. Seguiment científic participatiu de quiròpters

· Seguiment científic participatiu de la qualitat de l'aigua

· Seguiment científic participatiu d'amfibis

3.1.2.- Participació ciutadana en la gestió del paratge

· Lluita contra invasores /Plantació d'espècies autòctones

3.2.- TREBALLS DE DESBROSSE

3.2.1.- Desbrosse de la senda que recorre el PNM

3.2.2.- Eradicació de les poblacions de Arundo donax



  

Desbrosse de la senda

• Brigada Paisatge Protegit del Serpis

• Brigada Taller ocupacional ¿?

• Empreses privades



  

Alguna proposta mes?



  

Actuacions que propose el Consell



  

Millora de la fonteta les santes

Millorar l’accés

Donar profunditat 
al naiximent



  

    4. Acomiadament 
membres del Consell



  



  

5. Precs i preguntes



  

GRÀCIES per col·laborar amb la creació d’un 

espai únic: FONT DEL BALADRE
FONTANARS RIU D’AGRES


