
 

 

 

ACTA DEL 1R CONSELL DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL F ONT DEL 
BALADRE – FONTANARS – RIU D’AGRES 

 

Assistents: 

– La PRESIDENTA: Maria José Collado García  

– La SECRETÀRIA: Consuelo Cascant Pla 

– Ana Isabel Fullana Tortosa 

– Miquel Pérez Sanjuán 

– Rosana Casanova Biosca 

– Carla Reig Giner 

No hi assisteixen: 

– Rafael Carlos Baptista Santana 

– Ana Campo Muñoz 

   

ORDRE DEL DIA 

1. Constitució del Consell de Participació en compliment de l’acord de 13 de febrer de 

2009 en el qual es declara el Paratge Natural Municipal (PNM) Baladre-Fontanars-

Riu d’Agres. 

2. Presentació del Paratge Natural Municipal Baladre-Fontanars-Riu d’Agres i entrega 

de documentació. 

3. Algunes de les activitats desenvolupades als inicis del PNM. 

4. Elecció del nombre de sessions que es realitzaran a l’any.  

5. Actuacions desenvolupades al 2010. 

6. Propostes d’actuació per al 2011. 

7. Precs i preguntes. 

 

Lloc: Casa de Ferro, sala d’associacions 3 

Hora d’inici:19.00 

Dia: 1 de desembre de 2010 

 

El 1r Consell de Participació comença a les 19.00, amb l’absència del representant de 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la representant de la Conselleria de Medi 



 

 

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, així com Ana Fullana que havia avisat que 
arribaria més tard i ho fa a 30 minuts de l’inici. 

Tot l’Ordre del Dia es desenvolupa amb una presentació Power Point per a fer més 
visual el contingut. 

Inicia el Consell la presidenta, Mª José Collado, amb la disculpa pel retard en la 
celebració de la primera sessió. 

Continua amb la lectura de l’Ordre del Dia: 

1. Constitució del Consell de Participació en compliment de l’acord de 13 de febrer de 

2009 en el qual es declara el Paratge Natural Municipal (PNM) Baladre-Fontanars-

Riu d’Agres. 

Es constitueix el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Font del 
Baladre – Fontanars – Riu d’Agres, amb els representants següents: 

– PRESIDENTA:  

» Maria José Collado García  

   Regidora de Medi Ambient 

   Grup Municipal BLOC 

– SECRETÀRIA: 

» Consuelo Cascant Pla 

   Grup Municipal PP 

– Representant de l’Ajuntament 

» Ana Isabel Fullana Tortosa 

   Grup Municipal PSOE 

– Representant dels interessos socials 

» Miquel Pérez Sanjuán 

– Representant dels propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit del 
paratge 

» Rosana Casanova Biosca 

– Oficina Municipal de Medi Ambient 

» Carla Reig Giner 

– Representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (confirmació 
via telefònica que aquesta persona és el nomenat com a representant) 

» Rafael Carlos Baptista Santan 

– Representant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge 

» Ana Campo Muñoz 

   Tècnic de EE.NN.PP. 



 

 

Dóna la paraula a Carla Reig, que continua amb el punt 2: 

2. Presentació del Paratge Natural Municipal Baladre-Fontanars-Riu d’Agres i entrega 

de documentació. 

Cada membre del Consell té tres documents enquadernats: el Decret 26/2009, de 13 

de febrer, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament 

denominat Font del Baladre-Fontanars-Riu d’Agres, al terme municipal de Muro de 

l’Alcoi; l’Estudi d’Impacte Ambiental del Pla Especial del PNM; i el Pla Especial del 

PNM. 

Les coses que es comenten a aquest punt són: 

• La declaració de Paratge Natural Municipal, d’acord amb les normes bàsiques de la 
Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la 
CV, amb el Decret 26/2009, de 13 de febrer, del Consell. 

• Amb aquesta Declaració es pretén garantir la seua conservació, pervivència i millora 
per al gaudi de tots els ciutadans. 

Els espais protegits que tenim al terme de Muro són:  

• Parc Natural de la Serra de Mariola 

• Paisatge protegit de la Solana del Benicadell 

• Paisatge protegit del Riu Serpis 

• PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA FONT DEL BALADRE – FONTANARS- 
RIU D’AGRES. 

Ens centrem en el del motiu de la reunió: el PARATGE NATURAL MUNICIPAL FONT 
DEL BALADRE – FONTANARS – RIU D’AGRES 

• És un tram del riu d’Agres, afluent del riu Serpis al pas pel terme de Muro. 

• El seu cabal és permanent durant tot l’any i la seua aigua dolça és d’elevada qualitat 

• L’estat de conservació de l’ecosistema dulciaqüícola és bo 

• Està als peus de la serra de Mariola 

• És un exemple perfecte d’ecosistema de ribera 

• Superfície total: 15,314 hectàrees 

• L’administració i gestió del PNM correspon a l’Ajuntament de Muro 

• La classificació dels terrenys afectats pel PNM: ‘Sòl no Urbanitzable de Protecció de 
Riberes i Aqüífers’ 

• Els principals motius de la seua importància són: 

– La proximitat i vinculació del poble de Muro 

– Riquesa natural 

– Valors paisatgístics, ja que s’observa una magnífica panoràmica dels contraforts de 
la serra de Mariola 



 

 

– Diferents alternatives per a l’ús i gaudi de la població 

Totes les espècies de fauna que trobem són espècies d’interés associades al medi 
aquàtic, principalment: 

• Espècies d’amfibis i rèptils (incloses en el Catàleg Valencià dins de la categoria de 
protegides) 

– Gripau comú 

– Granota comuna 

– Serp pardalera, verda o bastarda 

– Tortuga d’aigua ibèrica 

• Peixos autòctons 

– Barb mediterrani 

– Bagra (cast.:cacho) 

• Aus 

– Agró Blau 

– Polla d’aigua 

– Martinet 

– Garseta blanca 

Flora 

• Vegetació lacustre 

– Canyís (Phragmition australis) 

– Canyar (Arundo donax) 

– Jonquera (Molinio-holoschoenion) 

• Bosquets de ribera 

– Salze (Salix sp.) 

– Balandre (Nerium oleander) i esbarzerars (Rubo ulmifolii) 

• Bosc de ribera (en galeria) 

- Albereda (Populetum albae) 

• Vegetació montana 

- Arbòria: pi blanc, carrasca, fleixos, noueres, oms... 

- Arbustiva: arç blanc, murta... 

El PNM es divideix en zones, i són les següents: 

1r tram: Àrea de Ribera 

– Des de la fita amb el terme municipal d’Agres al Pont de Sant Gonçal (N-340), 
a excepció de l’àrea recreativa de la Font del Baladre. 



 

 

– Elevat grau de conservació 

– Topografia abrupta 

– Freqüents meandres 

– Vegetació de ribera ben estructurada, en funció de la proximitat a la làmina 
d’aigua 

– Superfície: 9,858 hectàrees 

Els principal objectius amb els quals, en conseqüència, s’actua en aquesta zona són: 

• Preservar la qualitat ambiental 

• Conservació de la vegetació de ribera existent, potenciació d’aquesta i regeneració 
natural. 

• Mantenir els processos ecològics essencials i la diversitat biològica 

• Conservar i restaurar les fites paisatgístiques existents 

Àrea recreativa: àrea de descans de la Font del Bal adre i la zona d’aparcament 

• Compleix una funció social com a lloc d’esplai 

• Concentra l’ús públic i intensiu del PNM 

• Accés: CV-700 

• Situada a 1’7 km de l’eixida del nucli urbà de Muro 

• Superfície: 0,442 hectàrees 

• Hi ha àrees de pícnic amb bancs, taules i papereres amb capacitat per a 40 persones 

• Els paellers no es poden utilitzar perquè no disposen de les condicions mínimes 
necessàries per a la prevenció d’incendis 

2on tram: Àrea d’ús públic extensiu 

• Des del pont de Sant Gonçal fins al pont de Setla 

• Relleu més suau i obert 

• Les zones limítrofes són agrícoles i urbanes 

• Molt pròxim al nucli urbà de Muro 

• La ribera és més ampla, per tant presenta formacions de major extensió 

• Hi ha hortes 

• Funcions didacticonaturalista i social com a lloc d’esplai 

• Superfície: 5,014 hectàrees 

• Hi ha elements de mobiliari d’ús públic: passarel·les, baranes de fusta... 

 

3. Algunes de les activitats desenvolupades als inicis del PNM. 



 

 

S’anomenen algunes actuacions i activitats, de les moltes que s’han dut a terme al 

Paratge des dels seus inicis, com ara la Pujada a la Penya el Frare organitzada pel 

Club d’Atletisme Les Llebres, l’adequació del llit del riu duta a terme per la 

Confederació Hidrogràfica del Xúquer, reforestacions vegetals, reparacions dels 

desperfectes ocasionats per les avingudes d’aigua (es fa un incís per a comentar el 

problema que suposa estar a la vora del llit del riu, que a la volta en època estiuenca 

és el seu encant). 

4. Elecció del nombre de sessions que es realitzaran a l’any.  

Es proposa i s’acorda una sessió ordinària anual, i en cas necessari, es convocaran 
sessions extraordinàries. 

5. Actuacions desenvolupades al 2010. 

S’informa de les que han dut endavant diversos organismes, com ara la Regidoria de 
Medi Ambient: diverses neteges de la senda, reposició de la senyalètica i reposició de 
les baranes de fusta. El Paisatge Protegit del Riu Serpis ha realitzat una neteja 
silvícola de la senda. La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
ha col·locat un plotter informatiu ubicat a l’Àrea recreativa de la Font del Baladre; i 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha retirat els arbres caiguts al llit del riu 

6. Propostes d’actuació per al 2011 

Les actuacions proposades es divideixen segons l’organisme que en té competència.  

Respecte a les municipals, que durà a terme la Regidoria de Medi Ambient, cada 

membre del Consell té un llistat on valorarà, amb ordre de preferència d’execució, 

totes aquetes. I el llistat per ordre de preferència és:  

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 

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 

Donar més valor ecològic als arbres singulars del PNM 

Cartells identificatius i educatius per a fer una senda didàctica 

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     

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



 

 

Normes internes de funcionament del Consell 

El que es proposa a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge és 
l’ampliació del Paisatge Protegit del Riu Serpis fins a la Font del Baladre, ja que 
actualment arriba fins als Fontanars, sense haver-hi cap barrera natural o antròpica 
que done significat a aquest límit. 

I el que es demana a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és la neteja de la bassa 
de l’àrea recreativa de la Font del Baladre, ja que en l’actualitat no fa el seu paper de 
retenció d’avingudes d’aigua, i també que repare les solsides de terra i pedra que hi ha 
al llit del riu, que fa que la senda vaja perdent amplària. 

7. Precs i preguntes. 

Aquest punt es desenvolupa al llarg de tota la reunió i les coses que es comenten i 

proposen són les següents: 

Rosana Casanova, com a veïna del PNM comenta el següent: 

– Proposa que s’augmente la freqüència de retirada de brossa a l’àrea recreativa, 

ja que sobretot els dilluns estan plens els contenidors. Se li contesta que des 

de l’OMAM estem pendents que aquest servei siga el correcte, i es proposa 

que no dubte a telefonar quan observe que no presenta un estat adequat l’àrea 

per a poder posar-li solucionar el problema al més aviat possible. 

– Pregunta si es pot caçar a l’Àrea recreativa, ja que és freqüent vore els 

caçadors amb les escopetes carregades esmorzant a les taules. Es respon que 

per la proximitat a llit del riu no es pot fer. 

– Comenta si es poden agafar carrancs de riu, perquè sobretot a l’estiu hi va la 

gent a agafar-ne. Es fa un incís que depenent de l’espècie es poden agafar o 

no. 

– Comenta la possibilitat de recuperar la senda que anava per la vora del riu, des 

de la Font del Baladre fins a la fita del terme amb Agres. La resposta de la 

regidora de Medi Ambient és que no s’ha fet perquè es vol mantenir eixe tram 

intacte, com abans era tot el Paratge. 

– Altre tema per a intentar arreglar és l’accés a l’Àrea recreativa des de la CV-

700, ja que el camí té clots i poca visibilitat a l’hora de tornar a incorporar-se a 

la carretera. També a l’hivern, els veïns tenen problemes amb les gelades per 

la falta de sal. 

– Un lloc on falta una barana de protecció que abans estava és l’escala que 

baixa de l’aparcament de l’Àrea recreativa fins a la zona de taules. 



 

 

– També pregunta per l’estat de les dos fonts que hi havia a l’àrea que 

anteriorment cuidava un veí de la zona. Aquesta és altra de les coses de què 

l’OMAM intentarà informar-se per a recuperar-les si és necessari. 

Miquel Sanjuan pregunta per què es va optar pel pas de la senda per la N-340, en 

comptes de continuar per la vora del riu, sense necessitat d’eixir a la carretera. La 

resposta va vindre de la regidora, que comenta que tots els terrenys tenen propietari i 

que cal arribar a acords amb ells, i sempre no és fàcil. Aquesta proposa pintar un pas 

de vianants a la calçada perquè hi haja menys perill. També comenta que estaria bé 

posar algun banc per a seure al llarg del recorregut de la senda. Es comenta que es va 

intentar fer una zona d’esport amb uns aparells que l’Ajuntament té ubicats a altre lloc, 

però que no es va rebre el consentiment dels propietaris. 

Per últim, es va agrair la col·laboració dels assistents, i que esperem que aquest 
Consell siga útil en la creació d’un espai únic: La font del baladre - Fontanars - Riu 
d’Agres 

Muro de l’Alcoi, 1 de desembre de 2010 
 

Vist i plau, 

 

         

Mª José Collado  Xelo Cascant 

La presidenta La secretària 


