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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 
RAFAEL PENALBA GRAMAJE 
TOMÁS MARTÍNEZ 
 
CONVIDATS: NATURA Y CULTURA (SANDRA I COSTAN. ENGIYERS 
FORESTALS) 
 
En Torrent, a 16 de setembre 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 Consell l'aprova per unanimitat.  
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS ENCETADES I 
FUTURES RESPECTE LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA SERRA 
PERENXISA. 
 
El Sr. Gozalvo fa una explicació dels pasos seguits per l’Ajuntament en quant a 
les actuacions per l’incendi de la Serra: publicitat institucional de 
conscienciació, seguiment de la rebrotació per part de la Patrulla de Medi 
Ambient, instal·lació de cartells informatius en la Serra, entre altres. 
 
El Sr Martínez diu que és important que la situació de la Serra arribe a la gent 
de poble perquè es conscièncie. 
 
La Sra Sandra explica el paper del voluntariat ambiental d’estiu i anual en la 
seua tasca de seguiment i millora de les zones boscoses del terme. 
 
El Sr, Costan explica la pròxima activitat a realitzar en la Perenxisa que es 
tracta de la elaboració de fagines amb troncs d’arbres cremats per tal d’evitar 
l’erosió, a la que es convida a participar al les associacions assistents. 
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El Sr. Benlloch agraeix l’explicació de l’actuació i afegeix la possibilitat de 
pensar en la possibilitat d’aportar terres per a crear substrat a les plantes. 
 
El sr. Penalba afegeix la possibilitat de aportar grava. 
 
El Sr. Benlloch es manifesta en contra d’esta última proposició al entendre que 
no és el lloc convenient. 
 
El Sr. Martínez insisteix en la importància de difondre al màxim les actuacions a 
realitzar i en que s’utilitze el BIM. També en que es faça un seguiment 
fotogràfic. 
 
 
PUNT  TERCER.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No es plantegen  assumptes 
 
PUNT QUART.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Penalba diu que és important començar a tractar la plaga de Tomicus 
donat que ja es veuen molts pinars afectats. 
 
El Sr. President diu que l’Ajuntament està treballant en el tema i seran 
informats puntualment. 
 
El Sr. Gozalvo recorda que en el mes de novembre eixirà a exposició pública el 
Pla Especial de Protecció de la Serra Perenxisa. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, sent les  vint 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 


