
1r CONSELL DE 
PARTICIPACIÓ DEL PARATGE 

NATURAL MUNICIPAL 
BALADRE – FONTANARS - RIU 

D’AGRES

Muro, 1 de desembre de 2010





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.





Desenvolupament 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:

– 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



– Representant de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer

» Rafael Carlos Baptista Santana

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

» Ana Campo Muñoz
Tècnic de EE.NN.PP.

– Oficina Municipal de Medi Ambient
» Carla Reig Giner





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

• 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 
– Decret 26/2009, de 13 de febrer, del Consell.

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



Espais protegits al terme de Muro

• 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



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 dolç-
aqüícola es 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



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

• Motius de la seua importància:
– 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





Fauna
espècies d’interés associades al medi aquàtic

• 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...



Divisió per zones



• 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



– Objectius:
• 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 
Baladre 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



Àrea recreativa



Aparcament



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
• Superficie: 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.



• Pujada a la Penya el Frare



• Adequació del llit del riu





• Reforestació vegetal



Reparació dels 
desperfectes 
ocasionats per 
les avingudes 
d’aigua



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

• Proposta: una sessió ordinària anual, i en 
cas necessari, es convocaran sessions 
extraordinàries





5.   Actuacions desenvolupades al 2010.
• Regidoria de Medi Ambient

– Diverses neteges de la senda
– Reposició de la senyalètica
– Reposició de les baranes de fusta 



• Paisatge Protegit del Riu Serpis:
– Neteja silvícola de la senda



• Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Vivenda
– Col·locació de plotter informatiu



• CHX:
– Retirada dels arbres caiguts al llit del riu



6.   Propostes d’actuació per al 2011.

• Regidoria de Medi Ambient
– Donar més valor ecològic als arbres singulars 

del PNM

Quercus ilex



– Conveni amb una universitat perquè algun alumne 
faça el Projecte Final de carrera del nostre PNM    
- Xarxa de Paratges 

» Descripció del Projecte

• Desenvolupar les actuacions i propostes que 
sorgisquen en el Consell de participació del PNM. 

• Vigilar que el PNM es trobe en condicions òptimes.
• Revisar els treballs fets sobre el PNM i millorar-los o 

dur-los a la pràctica.
• Crear un enfoque atractiu que convide la gent a    

visitar-lo i gaudir-lo.
• Qualsevol altra tasca que l’alumne propose i es 

considere interessant.



– Penjar tota la informació del PNM en:
• la pàgina web de l’Ajuntament de Muro – Regidories –

Medi Ambient
• Al facebook “OMAM Ajuntament de Muro”

– 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.



– Adequació dels torradors per a poder fer ús 
d’ells

–Cartells identificatius i educatius per a fer una    
senda didàctica



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

– Normes internes de funcionament del Consell



– Recuperació de l’antic Pont de Ferro, amb els 
Projectes Europeus ADT



• Proposta per a la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
– Ampliació del Paisatge Protegir del Riu Serpis 

fins la Font del Baladre



• Propostes per a la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer
– 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 de l’aigua



– Reparar 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.



GRÀCIES PER COL·LABORAR EN LA 
CREACIÓ D’UN ESPAI ÚNIC:

LA FONT DEL BALADRE
FONTANARS
RIU D’AGRES


