
4at CONSELL DE 
PARTICIPACIÓ DEL PARATGE 
NATURAL MUNICIPAL FONT 

DEL BALADRE – FONTANARS 
– RIU D’AGRES

Muro, 4 de febrer de 2014





Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada el 
dia 29 de d’abril de 2013. 

2. Actuacions desenvolupades al 2013. 
3. Propostes d’actuació per al 2014. 
4. Precs i preguntes



Desenvolupament de l’Ordre del 
dia

1.Aprovar l’acta de la 
sessió celebrada el dia
29 d’abril de 2013



2. Actuacions 
desenvolupades al 2013.



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



• Eliminicació
dels ferros
de l’anterior
barana



S’ha tornat a fer el marge per problemes
amb el propietari



S’ha refet el tram perdut



S’han canviat els contenidors de la Font del 
Baladre



Pedres decorades





Degradació dels Fontanars



Habitants de la senda



3. Propostes d’actuació
per al 2014.

• Permís de la CHX

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



Decissió final dels torradors

• S’acorda amb els propietaris tombar-los



Millora de la fonteta les santes

Millorar l’accés
Donar profunditat

al naiximent



Desbrosse de la senda

• Brigada Paisatge Protegit del Serpis
• Brigada Taller ocupacional



Activitats X Jornades per a la 
Sostenibilitat

• Anellament d’aus

• Reconeiximent de 
l’ecosistema de ribera



Barana de l’inici de la senda per
Setla

• Tornar-la a posar correctament



Arreglo pont de “Blessing”



Actuacions que propose el Consell



Un any més, GRÀCIES per col·laborar amb la 
creació d’un espai únic: FONT DEL BALADRE

FONTANARS RIU D’AGRES


