
VOLUNTARIS AMBIENTALS VOLUNTARIS AMBIENTALS 
DE MURODE MURO

SECCISECCIÓÓ DE MEDI AMBIENT DE MEDI AMBIENT 
DE PROTECCIDE PROTECCIÓÓ CIVILCIVIL



QUQUÈÈ ÉÉS SER VOLUNTARI S SER VOLUNTARI 
AMBIENTAL DE MURO?AMBIENTAL DE MURO?

PER QUPER QUÈÈ SER VOLUNTARI?SER VOLUNTARI?

�� Ser un amant de la naturaSer un amant de la natura

�� Ser conscient de la necessitat de Ser conscient de la necessitat de 
protegir i conservar els nostres protegir i conservar els nostres 
recursos naturalsrecursos naturals

�� Participar en la conservaciParticipar en la conservacióó i proteccii proteccióó
del medi natural de Murodel medi natural de Muro



QUQUÈÈ ÉÉS SER VOLUNTARI S SER VOLUNTARI 
AMBIENTAL DE MURO?AMBIENTAL DE MURO?

�� Realitzar tasques de defensa i protecciRealitzar tasques de defensa i proteccióó de de 
la naturala natura

�� Una manera Una manera dd’’intervindreintervindre a nivell a nivell 
local...pensant a nivell globallocal...pensant a nivell global

�� Sentiment de preocupaciSentiment de preocupacióó pel nostre pel nostre 
entorn i la entorn i la seuaseua conservaciconservacióó..

�� Temps lliure que Temps lliure que destinedestine a gaudir de la a gaudir de la 
natura, fent esport, coneixent la comarca, natura, fent esport, coneixent la comarca, 
fent amics. Observant la natura. fent amics. Observant la natura. 



QUI QUI ÉÉS VOLUNTARI/S VOLUNTARI/ ÀÀRIA?RIA?

�� TOT EL POBLETOT EL POBLE

�� EL FLUXE EL FLUXE DD’’ INFORMACIINFORMACIÓÓ
POBLACIPOBLACI ÓÓ –– VOLUNTARIS VOLUNTARIS ÉÉS S 
NECESSARI I IMPRESCINDIBLENECESSARI I IMPRESCINDIBLE

�� QUANT MQUANT MÉÉS INFORMACIS INFORMACIÓÓ
TINGUEM MILLOR!TINGUEM MILLOR!



OBJECTIUSOBJECTIUS
1.1.-- Desenvolupar tasques de voluntariat ambiental Desenvolupar tasques de voluntariat ambiental 

dirigides a la vigildirigides a la vigilàància i prevencincia i prevencióó dd’’incendis incendis 
forestals, aixforestals, aixíí com altres tasques que impliquen la com altres tasques que impliquen la 
conservaciconservacióó del medi natural.del medi natural.

2.2.-- Fomentar el voluntariat a la poblaciFomentar el voluntariat a la poblacióó local i les local i les 
localitats velocalitats veïïnes.nes.

3.3.-- Difondre a la societat la sensibilitzaciDifondre a la societat la sensibilitzacióó cap a cap a 
ll’’entorn natural i fomentar lentorn natural i fomentar l’’educacieducacióó ambiental al ambiental al 
conjunt de la societat.conjunt de la societat.

4.4.-- CoordinarCoordinar--sese amb els grups de voluntaris de amb els grups de voluntaris de 
prevenciprevencióó dd’’incendis de les localitats veincendis de les localitats veïïnes. nes. 

5.5.-- Formar els voluntaris en matFormar els voluntaris en matèèria de prevenciria de prevencióó
dd’’incendis forestals.incendis forestals.



PROJECTES VOLUNTARIAT PROJECTES VOLUNTARIAT 
AMBIENTALAMBIENTAL

PREVENCIPREVENCIÓÓ DD’’ INCENDIS INCENDIS 
FORESTALSFORESTALS



La labor La labor dd’’unun/una /una voluntarivoluntari//ààriaria
trascendeixtrascendeix mmééss enllenllàà de la de la prevenciprevencióó

dd’’incendis, incendis, perper ququèè::

�� DetectemDetectem abocadorsabocadors incontrolatsincontrolats
�� ObservemObservem fontsfonts , , barrancsbarrancs , , riusrius , , arbresarbres , , 

campscamps , , sendessendes ,,……
�� Pretenem vigilar les serres com a mitjPretenem vigilar les serres com a mitj àà

per aconseguir millors relacions entre per aconseguir millors relacions entre 
ll ’é’ésser humsser hum àà i el seu entorn, i donar i el seu entorn, i donar 
mméés imports import àància al canvi dncia al canvi d ’’actituds actituds 
que es que es pugapuga generar en la societat.generar en la societat.



Que podem trobar quan Que podem trobar quan 
eixim al camp?eixim al camp?



AbocadorsAbocadors incontrolatsincontrolats



PerPer desgrdesgrààciacia hihi ha ha massamassa



FONTS I BROLLADORSFONTS I BROLLADORS



LL’’AIGUAAIGUA DE LA VILA DE DE LA VILA DE MUROMURO……

�� AqAqüíüíferfer Unitat Hidrogeologia nUnitat Hidrogeologia nºº 40 Serra de 40 Serra de 
MariolaMariola

�� Zona Zona dd’’altaalta permeabilitatpermeabilitat ((formacionsformacions
dd’’aqaqüíüífersfers del del jurjurààsicsic, , cretacicretaci i i quaternariquaternari))

�� LL’’alimentacialimentacióó del sistema procedeix de la del sistema procedeix de la 
infiltraciinfiltracióó de lde l’’aigua de pluja (25 Hm3). La aigua de pluja (25 Hm3). La 
descdescààrrega es produeix pel drenatge als rius rrega es produeix pel drenatge als rius 
Serpis i VinalopSerpis i Vinalopóó

�� LL’ú’úss fonamentalmentfonamentalment ééss ppúúblicblic i industriali industrial



OBJECTIUS DE LA OBJECTIUS DE LA 
CATALOGACICATALOGACI ÓÓ DE FONTS I DE FONTS I 

BROLLADORSBROLLADORS

Objectius Generals:Objectius Generals:
�� Conservar i millorar el nostre Conservar i millorar el nostre 

Patrimoni HPatrimoni Híídric.dric.
�� Generar un procGenerar un procéés participatiu entre s participatiu entre 

el Grup de Voluntariat Ambiental el Grup de Voluntariat Ambiental 
Muro i la resta de la Comunitat Muro i la resta de la Comunitat 
respecte al coneixement, posada en respecte al coneixement, posada en 
valor, conservacivalor, conservacióó i millora de les i millora de les 
Fonts i Brolladors al Terme Fonts i Brolladors al Terme 
Municipal de Muro.Municipal de Muro.



Objectius EspecObjectius Espec íífics:fics:
�� Catalogar i ubicar les Fonts i Brolladors de Catalogar i ubicar les Fonts i Brolladors de 

MuroMuro..

�� Condicionar els entorns i voltants de les Condicionar els entorns i voltants de les 
fonts.fonts.

�� Realitzar un mapa on Realitzar un mapa on aparegaaparega el nom, la el nom, la 
ubicaciubicacióó geogrgeogrààfica (fica (GPSGPS) de les fonts i ) de les fonts i 
brolladors i la brolladors i la seuaseua història.història.

�� Elaborar un projecte relacionat amb una Elaborar un projecte relacionat amb una 
““Ruta de Ruta de ll’’AiguaAigua””..



ACTIVITATSACTIVITATS
�� GPSGPS..

LocalitzaciLocalitzaci óó en GPS de les fonts i brolladors.en GPS de les fonts i brolladors.

�� Manteniment y restauraciManteniment y restauraci óó de les fonts y brolladorsde les fonts y brolladors ..

RestauraciRestauraci óó de fonts en mal estat, neteja (brossa, accessos. etc .)de fonts en mal estat, neteja (brossa, accessos. etc .)
Buscar el per quBuscar el per qu èè no xorra (seca, pous ilno xorra (seca, pous il ··legals, trencament  del legals, trencament  del 
conducte, etc.), manteniment a realitzar (tant a niv ell de la foconducte, etc.), manteniment a realitzar (tant a niv ell de la fo nt nt 
com del voltant, dcom del voltant, d ’’accacc éés, taules per a menjar, etc.).s, taules per a menjar, etc.).

�� Accessos i Rutes. RUTA DE LAccessos i Rutes. RUTA DE L ’’AIGUAAIGUA
Nomenament popular del accNomenament popular del acc éés de les fonts. Planificacis de les fonts. Planificaci óó de rutes de rutes 
per varies fonts, masos, corrals, flora, fauna, sendes,  com a per varies fonts, masos, corrals, flora, fauna, sendes,  com a 
complement del projecte de catalogacicomplement del projecte de catalogaci óó de arbres monumentals, de arbres monumentals, 
etc. etc. 

�� Historia, anHistoria, an èècdotes y curiositats de les fonts.cdotes y curiositats de les fonts.

RecopilaciRecopilaci óó de la història (Arxiu) com lde la història (Arxiu) com l ’’any, propietari o creador, any, propietari o creador, 
etc.etc.
Histories antigues o contes (ducs, comtes, ermites, p alaus,etc.)Histories antigues o contes (ducs, comtes, ermites, p alaus,etc.) , , 
curiositats (com fauna y flora).curiositats (com fauna y flora).



FitxaFitxa de les de les fontsfonts

�� NOM DE LA FONT i/o BROLLADORNOM DE LA FONT i/o BROLLADOR :                                          N:                                          Nºº: : 
SITUACISITUACIÓÓ

�� C/C/AvgdaAvgda /Pla/Plaççaa ParcelParcel ··la:                                               la:                                               
PolPol íígon:gon:

�� Coordenades UTM                                  Prop ietari:Coordenades UTM                                  Prop ietari:
�� X:X:
�� Y:Y:
�� CONDICIONSCONDICIONS
�� Xorra  Xorra  �������� No Xorra  No Xorra  ��������
�� Xorra en els mesos_____________  Neta Xorra en els mesos_____________  Neta �������� Bruta Bruta ��������
�� OBSERVACIONS / PROPOSTESOBSERVACIONS / PROPOSTES
�� FOTOFOTO



1.11.- Font Camí Turballos

1.10.- L’ ullal

2.9.- Font Camí
Quebrantà

1.9.- Font del Canyaret

4.6.- Font de la Casilla2.8.- Font de la
Carrasca(Montagud)

1.8.- Font de la Pedra

4.5.- Fonteta Roca2.7.- Pouet de Seguí1.7.- Font del Fontanars

4.4.- Font de la Perla2.6.- Font de Sant
Vicent

1.6.- Font del Paradís

4.3.- Font de la Monja2.5.- Font del Racó
Llobet

1.5.- Font del Molí de
Pedro

4.2.- Font de la
Carrasca

2.4.- Font del Magre 1.4.- Font de Uito

4.1.- Font de Senabre2.3.- Font de la Sigala1.3.- Font de Turballos

3.2.- Font de Vicedo2.2.- Font del Grill1.2.- Font de Lesontes

3.1.- Font del Baladre2.1.- Font de la
Quebrantà

1.1.- Font de Sant Roc

ZONA 3 i 4ZONA 2ZONA 1



ALGUNES FONTS DEL TERME DE ALGUNES FONTS DEL TERME DE 
MUROMURO

Font del PARADÍS



FONTS DE LA PEDRA I DE FONTS DE LA PEDRA I DE 
SENABRESENABRE



FONT DE MOLFONT DE MOLÍÍ PEDRO I PEDRO I 
FONTANARSFONTANARS



FONT DE LA QUEBRANTFONT DE LA QUEBRANTÀÀ I FONT I FONT 
DE LA CARRASCADE LA CARRASCA



FONT DE TURBALLOSFONT DE TURBALLOS



Altres estructures per aprofitar Altres estructures per aprofitar 
ll’’aiguaaigua

�� LlavadorsLlavadors

�� SequiesSequies

�� CisternesCisternes

�� Basses...Basses...



Els llavadors dels poblesEls llavadors dels pobles







MANTENIMENT DE SENDERSMANTENIMENT DE SENDERS



MANTENIMENT DE SENDERSMANTENIMENT DE SENDERS

�� ÉÉs la nostra responsabilitat, mantenir s la nostra responsabilitat, mantenir 
i condicionar quantes mi condicionar quantes m éés sendes i s sendes i 
camins millor, per tal de conservar i camins millor, per tal de conservar i 
millorar un patrimoni històric, cultural millorar un patrimoni històric, cultural 
i ambiental.i ambiental.



OBJECTIUSOBJECTIUS

�� Mantenir les sendes a la nostra comarca i Mantenir les sendes a la nostra comarca i 
millorar les condicions dmillorar les condicions d’’aquestes.aquestes.

�� Fomentar i promocionar les xarxes dFomentar i promocionar les xarxes d’’interinterèès s 
ppúúblic del nostre Terme Municipal.blic del nostre Terme Municipal.



CATCATÀÀLEG LEG DD’’ARBRESARBRES
MONUMENTALS I MONUMENTALS I DD’’ INTERINTERÉÉSS LOCALLOCAL



ComCom es poden es poden protegirprotegir elsels
nostresnostres arbresarbres ??

�� MitjanMitjan ççantant la figura la figura dd’’ARBREARBRE MONUMENTAL MONUMENTAL baixbaix
criteriscriteris ttèècnicscnics

�� MitjanMitjan ççant la figura ant la figura dd’’ArbreArbre o Arbreda o Arbreda dd’’ InterInter èèss
Local, aprovat per mitjLocal, aprovat per mitj àà dd’’una declaraciuna declaraci óó
municipal.municipal.

LLes persones que viuen amb els arbres ses persones que viuen amb els arbres s óón les que n les que 
li atorguen el valor social, cultural, i històric.li atorguen el valor social, cultural, i històric.

� LEY 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio
arbóreo monumental (BOE 29 de julio de 2006)



OBJECTIUSOBJECTIUS
�� Catalogar els Arbres Monumentals al Terme Catalogar els Arbres Monumentals al Terme 

Municipal de Muro.Municipal de Muro.

�� Protegir aquells Arbres Protegir aquells Arbres dd’’InterInterèèss Local, definits per Local, definits per 
ll’’AjuntamentAjuntament de Muro per a desprde Muro per a despréés planificar s planificar 
qualsevol activitat tenint consciqualsevol activitat tenint conscièència de dita ncia de dita 
protecciproteccióó..

�� Elaborar i executar Elaborar i executar ll’’OrdenanOrdenanççaa Municipal de Municipal de 
ProtecciProteccióó de de ll’’ArbredaArbreda dd’’InterInterèèss Local a Local a ll’’AjuntamentAjuntament
de Muro. de Muro. 

�� Conservar i Millorar lConservar i Millorar l’’estat dels arbres a protegir i els estat dels arbres a protegir i els 
seus voltants.seus voltants.





RESTAURACIRESTAURACI ÓÓ DE MASSES DE MASSES 
FORESTALSFORESTALS



OBJECTIUSOBJECTIUS

�� Fomentar i desenvolupar els boscos a les Fomentar i desenvolupar els boscos a les 
zones ruralszones rurals

�� Realitzar treballs de repoblaciRealitzar treballs de repoblacióó dd’’un espai un espai 
forestal en desforestal en desúús per tal de conservar, s per tal de conservar, 
protegir i millorarprotegir i millorar--lo.lo.

�� Plantar arbres i plantes medicinals i Plantar arbres i plantes medicinals i 
aromaromààtiques, endtiques, endèèmiques de la Comarca.miques de la Comarca.



El El grupgrup de de voluntariatvoluntariat ambientalambiental ……
�� EstEst àà adequantadequant una una parcelparcel ··lala propietatpropietat de de 

ll ’’Ajuntament Ajuntament perper tal de tal de ferfer un un planterplanter ..

�� DesprDespr ééss de de demanardemanar elsels permissospermissos
pertinentspertinents , es , es realitzaranrealitzaran plantacionsplantacions
dd’’espesp èèciescies en en aquellesaquelles zoneszones que que mmééss
hoho necessitennecessiten . . SS’’enfocaranenfocaran capcap alsals
centres educatius i a centres educatius i a nivellnivell de de poblacipoblaci óó





On deixem constOn deixem constàància del que es ncia del que es 
va detectant?va detectant?

�� PPààgina web: gina web: www.vilademuro.netwww.vilademuro.net
–– Regidories: Medi AmbientRegidories: Medi Ambient

�� Voluntariat ambiental Voluntariat ambiental 

––Fitxa de les FontsFitxa de les Fonts

––ParteParte diaridiari



TIPUS DE FITXATIPUS DE FITXA

Nº: 001
DIA: 02-07-2010
VOLUNTARI/S: PETAIN I RAUL
VEHICLE: TERRANO
INCIDENCIES: ARRIBANT A TURBALLOS DES DE L’ANTIGA N-340, PASSADA LA FONT 

DE EL PINAR, ENS TROBEM UN ABOCADOR ILEGAL AL BARRANC DE TURBALLOS 

FOTO:



GrGrààciescies perper la la vostravostra participaciparticipaci óó


