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ACTA CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL DE LA 
SERRA PERENXISA. 
 
 
PERSONES ASSISTENTS: 
 
JOSÉ FRANCISCO GOZALVO LLÁCER 
XAVIER SALAS TREJO 
ALFREDO BENLLOCH BARRACHINA 
JOSEP CALABUIG 
RAFAEL PENALBA GRAMAJE 
JUAN ANTONIO ANES 
OLGA ROSELLÓ 
JUAN JOSÉ GARCÍA 
TOMÁS MARTÍNEZ 
RAFAEL MARTINEZ 
MARGARITA ROMANILLOS 
MAR LÓPEZ 
Mª ASUNCIÓN ALFARO 
RAÚL MARTÍNEZ 
RAMONA MAS 
Mª VICTORIA AMAT 
ELENA DIEZ 
JOSÉ LUIS VIÑALS 
ELIES SERRADOR 
 
En Torrent, a 15 de maig de 2014, sent les dihuit trenta hores, es reunix EL 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA 
SERRA PERENXISA, a la que assistixen les persones relacionats al marge. 
 
Oberta la sessió pel President del Consell s'inicia el debat dels assumptes 
relacionats en l'orde del dia, adoptant-se els dictàmens següents: 
 
PUNT PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
El Sr. Viñals fa constar que no els va arribar la convocatòria 
 
El Consell l'aprova per unanimitat.  
 
PUNT SEGON.- PROPOSTES D’ACTUACIÓ SOBRE L’INCENDI DE 22 
D’ABRIL EN LA SERRA PERENXISA DE TORRENT. 
 
La Sra. Romanillos fa una exposició detallada de les actuacions que s’haurien 
de posar en funcionament des del punt de vista de la Conselleria de Medi 
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Ambient i que es resumeixen en esperar a vore com reacciona el terreny, sobre 
tot espècies germinadores i rebrotadores i fer un seguiment amb especial 
atenció a les espècies de Leucojum, Heliantenum i Urginea. 
 
El Sr. Benlloch afegeix que s’hauria de fer un seguiment de la germinació dels 
pins jovens que es troben a la pujada de la serra. 
 
El sr. Penalba indica que es important fer un control de plagues 
 
El Sr. Viñals diu que no s’ha de llevar ginebres ni coscolles perquè hi ha perill 
que se colonitze per espècies invasores procedents de xalets. 
 
El Sr Raúl Mtnez diu que es deurien plantejar l’execució de tallafocs 
 
La sra. Alfaro diu que millor seria la creació de faixes auxiliars amb vegetació 
disposada en sèrie. 
 
La Sra. Roselló diu que si es fan tallafocs es deu considerar l’impacte 
paisatgístic. 
 
El Sr. Benlloch diu que s’ha d’intervindre en els llocs propers als xalets per 
evitar residus i acumulació de vegetació incontrolada i que la serra és massa 
xicoteta per plantejar-se fer tallafocs. 
 
El sr. Gozalvo diu que es podria mirar de fer faixes auxiliars proper del carrer 
de Xiva. 
 
El sr. Benlloch diu que s’ha de controlar el possible foc que es puga transmetre 
des dels xalets al bosc. 
 
El Sr. Tomás Mtnz diu que s’hauria de prioritzar el principi de precaució i donar 
major importància a la sensibilització de la població. 
 
El Sr. Salas dona compte de les actuacions ja fetes com la posada de cartells 
informatius i l’inici d’una campanya de seguiment i una altra de sensibilitazació 
amb el voluntariat verd. 
 
El sr. Penalba diu que les actuacions es deuen coordinar amb Chiva i 
Godelleta. 
 
La Sra. Alfaro diu que existeix un problema greu amb la poda dels xalets de 
Chiva. 
 
El sr. Gozalvo diu que l’Ajuntament de Torrent si replega la poda. 
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El Sr. Amat diu que a voltes no s’arreplega. 
 
El Sr. Salas explica les normes d’arreplega de la poda en Torrent 
 
El Sr. García diu que es deu informar a la gent de les normes de replega i 
posar-les als contenidors. 
 
El Sr Calabuig diu que el que és realment important és la conscienciació 
ciutadana i que és ahí on s’han de gastar els diners. 
 
El Sr. Gozalvo avança la campanya de conscienciació que l’ajuntament de 
Torrent posarà en marxa en les escoles en octubre i el treball que s’està portant 
a terme de netejes per execucions subsidiàries 
 
El Sr. Anes diu que si es veu que actua l’Ajuntament la resta de veïns també ho 
farà. 
 
El Sr. Viñals alerta del perill que suposa la no neteja del barranc de l’Horteta 
 
El sr. Gozalvo aclareix que la neteja del barranc és competència de 
Confederació i que no obstant l’Ajuntament també farà netejes amb el seu 
permís. 
 
El Sr Benlloch exposa algunes actuacions que es proposen des d’ACOSPER: 
protocol d’actuació per a quan el foc afecte al paratge i la microreserva, accions 
puntuals de prevenció, campanyes de sensibilització (visites, difusió amb 
suports informatius i xerrades i proposa el 28 de juliol (festes locals) per a la 
celebració del dia de la Serra Perenxisa). 
 
El Sr. Gozalvo diu que es faran campanyes mitjançant el BIM i Torrent Verd. 
 
La Sra. Alfaro diu que s’aprofite el seguiment per fer reposició de vegetació. 
 
El Sr. Anes diu que proposa fer un pla d’evacuació, un simulacre, posar 
hidrants i difusors i senyalitzar eixides a carretera. 
 
La sra. Mas diu que les bicis tiren residus i que es deurien posar papereres i 
sancionar. 
 
EL Sr. Viñals diu que es deuria d’aplicar el protocol d’actuació de Conselleria, 
coordinar actuacions amb l’Ajuntament i construir bevedors, menjadors de 
fauna, refugis i “majanos”. 
 
El Sr. Benlloch diu que és preferible que la fauna torne per si mateixa. 
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El sr. Martínez fa entrega de les propostes elaborades conjuntament per 
ACOSPER, SOTERRANYA i ROSELLA explicades abans pel sr benlloch. 
 
PUNT  TERCER.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No es plantegen  assumptes 
 
PUNT QUART.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, sent les  vint i una hores i trenta 
minuts, la Presidència  alça la sessió de què s'estén la present Acta, 
autoritzada amb les firmes del President i del Secretari 
 
VºBº       EL SECRETARI 
 
EL PRESIDENT 


