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Editorial

El passat 25 d'agost va tindre lloc una xarrada
informativa en el municipi de la Puebla de San
Miguel. L'educador ambiental, de la Mancomunitat
del Racó d'Ademuz, va informar els assistents sobre
el Pla Local de Gestió de Residus Domèstics
(PLGRD) de la Puebla.
Amb aquest nou pla arriben canvis notables en la
gestió, apareixen el sistema porta a porta (PaP) i el
sistema d'illa de contenidors. Amb aquest nou pla
l'ajuntament pretén aconseguir els objectius fixats en
el Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana.

El porta a porta és un sistema nou en la zona, dissenyat per a nuclis de pocs habitants en
els quals la instal·lació d'illes de contenidors es dificulte per l'estretor dels carrers. Els
vehicles de recollida de fems passaran per les cases recollint, en la franja horària establida,
els poals amb residus de cada habitatge. Cada casa comptarà amb dos poals de 20 l, un
marró per a la separació de la fracció orgànica i un blanc per a la separació de la fracció
reste. La freqüència amb la qual el vehicle de recollida passarà serà de 3 dies per setmana
per a la fracció orgànica i 1 per setmana per a la fracció reste.
El sistema d'illa de contenidors consistirà en la ubicació, en un mateix lloc, de contenidors
de totes les fraccions. En aquesta illa es podran depositar els residus correctament separats
sense la limitació horària que sí que té el sistema porta a porta.
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Un dels grans canvis que suposa aquest nou pla de gestió és la identificació de l'habitatge
en la generació de residus. Els poals, tant marrons com blancs, tindran un codi exclusiu
que el treballador passarà per un lector cada vegada que faça la recollida.
En el cas dels contenidors d'envasos lleugers, fracció reste i fracció orgànica, l'accés serà
restringit, mitjançant unes targetes que identifiquen l'habitatge, i quan el residu siga
depositat, automàticament serà pesat en la bàscula del contenidor.
Una altra característica d'aquest sistema serà que la fracció orgànica serà compostada a la
comarca per mitjà de composteras o per biodigestoras, les quals acceleren el procés de
compostatge.

Alberto Olmo Lapeña
Mancomunitat del Racó d'Ademuz
Diputació de Valéncia
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Comunicació i divulgació
Tanquem un nou curs escolar, amb el nostre projecte d'educació ambiental en els col·legis
de la comarca, molt contents i satisfets per tots els moments compartits i les mil
experiències que ens emportem després d'un curs intens d'activitats.
Al llarg d'aquest últim trimestre hem realitzat unes 20 activitats amb els diferents grups
escolars de la comarca. S'ha aprofitat el bon temps per a fer eixides a l'exterior i poder
aprofundir en el coneixement i cura del nostre entorn. L@s alumn@s han continuat
treballant en la creació de l'hort/oasi de papallones i insectes, a més de construir i instal·lar
diferents hotels d'insectes. Som-hi amb accions de conservació que milloren l'estat dels
nostres rius comarcals i que ajuden a diferents espècies de fauna, com els insectes o els
ocells.

Un nou curs on els nens han aprés moltes coses sobre la fauna i flora que els envolta i han
pogut descobrir xicotetes accions que ajuden a conservar els nostres ecosistemes i la
nostra naturalesa. Per a agrair-los la seua labor en la cura del medi ambient els atorguem
en finalitzar el curs un diploma com a guardaboscos del Racó d'Ademuz per la seua
implicació i participació en el projecte. Totes dues parts hem acabat molt satisfets el curs
escolar i ja pensant en un nou repte de cara a l'any que ve.
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CRA RINCÓN
DE ADEMUZ

El Col·legi Rural Agrupat del Racó d'Ademuz en la seua revista escolar de fi de curs ens
dedica unes paraules.....
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Turisme Comunitat Valenciana i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica han establit un programa per a l'acreditació de
les Oficines de la Xarxa Tourist Info com a Punts d'Informació Col·laboradors -PIC- dels
Parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Els seus objectius són:
Establir un sistema de col·laboració entre les oficines de la Xarxa Tourist Info i els
Parcs Naturals pròxims als seus destins, que permeta millorar la comunicació i la
informació que es proporciona al visitant.
Garantir la qualificació professional dels tècnics implicats en l'atenció i acolliment al
visitant, mitjançant la formació contínua.
El passat 4 de maig es va formar als responsables de les oficines de turisme del Racó
d'Ademuz, que van conéixer els valors naturals i culturals d'aquest espai, a més de la seua
gestió. Reforcem llaços de col·laboració i comunicació per a preservar l'entorn sota el prisma
de la seua sostenibilitat mediambiental i turística.
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Durant aquest curs escolar el professorat del Col·legi Rural Agrupat del Racó d'Ademuz
s'ha format sobre el patrimoni natural i cultural de la nostra comarca, per a poder
aplicar-lo al seu treball. L'objectiu d'aquesta formació és el d'incorporar els coneixements
locals en les pràctiques pedagògiques i en contextos específics d'ensenyament i
aprenentatge.
Des del Parc Natural i juntament amb els agents mediambientals treballem l'apartat de
patrimoni natural del Racó d'Ademuz a través de xarrades i eixides a diferents hàbitats per a
donar a conéixer la riquesa natural que ens envolta. El dia 5 de maig va tocar eixida
pràctica per a conéixer els hàbitats d'alta muntanya que es troben representats al Parc
Natural de la Puebla de San Miguel.
Gaudim d'una agradable vesprada on el professorat va poder conéixer les singularitats
d'aquests hàbitats, així com recursos didàctics aplicables als seus ensenyaments.
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El Geolodía és una iniciativa afavorida per la Societat Geològica d'Espanya, l'Associació
Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra i l'Institut Geològic i Miner
d'Espanya, en la qual s'ofereix una activitat de difusió de la Geologia, dirigida per geòlegs i
oberta a l'interés de la Societat.
Enguany el Geolodía22 de la província de València es va celebrar en el Racó d'Ademuz
(termes de la Puebla de San Miguel i Ademuz). El tema va girar entorn a l'exposició dels
elements de la geodiversitat (diversitat natural geològica) en àrees d'activitat minera i la
seua preservació després del cessament de l'explotació incloent la restauració de pedreres
i mines a cel obert.
Els quasi 80 participants van poder conéixer el projecte LIFE TECMINE que s'ha dut a
terme en la Mina Fortuna i l'objectiu de la qual ha sigut el de provar i avaluar la viabilitat i
idoneïtat de diferents tècniques de restauració en àrees mineres de l'àmbit mediterrani, des
de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental, tècnica i social. I també van conéixer
curiositats i més informació del parc natural a través d'una taula d'informació situada en el
punt de partida de la ruta. Podeu visitar la ruta seguint els documents generats per a
aquesta activitat visitant el següent ENLACE.
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Activitats Planificades

Enguany celebrem el Dia Europeu dels
Parcs Naturals sota el lema “Som
naturalesa: reflexionar, restaurar,
reconnectar”, i que millor manera que
connectant amb la naturalesa en un pur
bosc madur de pins silvestres.

Els participants van poder conéixer més a fons la importància dels Boscos Madurs, llocs
que han evolucionat lliurement sense molta petjada humana i lliures de fenòmens externs.
Van conéixer la importància del projecte Life Red Bosques i el treball que s'està duent a
terme en aquest espai natural.
I sobretot van poder gaudir del Parc Natural de la Puebla de San Miguel, els seus hàbitats
d'alta muntanya, paisatges emblemàtics, vistes úniques, boscos madurs i dels seus
màgics arbres monumentals.
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Durant el mes de juny dediquem un dia
a la nostra benvolguda papallona
Apol·lo. Des de la casa forestal
informem visitants i veïns de l'estat de
conservació d'aquesta papallona, a més
d'animar a ajudar en el seu cens i en la
seua conservació. Els més xicotets van
poder realitzar caretes i manualitats de
la nostra simpàtica papallona.

Participem el 23 de juliol en la I Fira de la
Lavanda, organitzada per l'Ajuntament
d'Ademuz, impartint un taller infantil sobre
plantes aromàtiques. Els participants van
descobrir els secrets que amaguen
aquestes plantes: d'on procedeix l'olor,
com és la seua funció en les plantes,
perquè usem nosaltres les plantes
medicinals.... I al final van fabricar sal de
romer i uns aromàtics marcapàgines com a
record d'aquest dia.
Aprofitem l'afluència de públic per a donar a
conéixer el nostre espai natural entre els
visitants a aquesta fira.
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Conservació i Manteniment

Un any més l'equip del Parc Natural de la Puebla de San Miguel se suma al seguiment de
la papallona Parnassius apollo en el seu territori. La papallona Apol·lo és una espècie
protegida inclosa en el Catàleg valencià d'espècies amenaçades dins de la categoria de
vulnerable; i des del Servei de Vida Silvestre, de la Conselleria de Medi Ambient s'estable
un seguiment anual per a totes les poblacions d'aquesta papallona a la Comunitat
Valenciana.
A principis de juny es va començar a mostrejar les zones de control per a detectar el
primer vol que va ser el dia 10 de juny en la zona del transecto de la Cella de la
Ballestera. A partir d'aquest dia i seguint la metodologia marcada s'han realitzat diverses
repeticions en cadascun dels quatre transectos seguint l'estratègia de les dades múltiples;
mostrejar cada 5-7 dies des del primer albirament fins al cessament de l'època de vol.
Enguany la papallona ha deixat de volar a la fi de juliol, durant la penúltima setmana ja no
es van detectar papallones en vol, per la qual cosa el període de vol en comparació amb
altres anys ha disminuït. Destacar les condicions ambientals amb diverses onades de calor
que han agostado les plantes nutrícies fent que els cards acurtaren el seu període de
floració.
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El departament de Visa Silvestre, va publicar els RESULTATS DEL SEGUIMENT DE LA
PAPALLONA APOL.LO A LA COMUNITAT DURANT 2021. En aquest informe es
recullen dades sobre densitat poblacional, període de vol, comparatives amb anys
anteriors.... Podeu accedir a ell en l'enllaç de dalt (en negreta).
L'informe destaca que la població amb major densitat de papallones, a nivell de la
Comunitat Valenciana, va anar ací a Puebla de San Miguel, la situada en la zona de l'Alt
de les Barracas, amb un màxim anual de de 108 papallones/Km.

Evolució del nombre de papallones/km registrades en 2021 per als transectos
del PN de la Puebla de San Miguel. Font: Servei de Vida Silvestre

Us animem a llegir l'article i descobrir més dades sobre aquesta interessant papallona i
sobre les seues aportacions per a l'estratègia enfront del canvi climàtic. Coneixereu
curiositats sobre aquest exemplar i sobre les poblacions que es troben dins del Parc
Natural de la Puebla de San Miguel.
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Les ratapinyades són excel·lents indicadors de qualitat de la naturalesa, donades les
seues exigències en ambients amb bones xarxes alimentàries que produïsquen insectes
grans. La utilització massiva d'insecticides, la deterioració i contaminació de les aigües
superficials i la pèrdua i pertorbació dels seus refugis (arbres talats, edificis, coves), han
incidit negativament en bastants de les seues poblacions.
Fa anys que des del Parc Natural es treballa en la conservació de les poblacions de
ratapinyades instal·lant caixes niu en diversos punts del territori per a afavorir la seua
cria. Comptem amb caixes de ratapinyades repartides per diverses zones del territori amb
diferents condicions.
Durant aquest període s'ha augmentat el nombre de caixes niu fabricades per la Brigada
del Parc Natural i s'han instal·lat en diversos punts. Un d'ells és l'antiga zona minera,
actualment restaurada, on hi ha un xicotet bosc de pins al costat d'una tolla permanent.
Esperem que aquesta ubicació siga del grat de les ratapinyades i aquestes caixes niu
passen a ser ocupades. Les mantindrem vigilades durant la tardor/hivern.

12

Durant aquests mesos d'estiu l'afluència de visitants a aquest espai natural s'incrementa
notablement, això unit a les altes temperatures i les constants onades de calor ocorregudes
durant aquest període fa que la labor de la Brigada de Conservació i Manteniment del
Parc Natural siga essencial. Manteniment, conservació i prevenció per als mesos més
crítics de l'any.
Per això diverses tasques se centren en
mantindre i conservar els llocs d'ús públic
més freqüentats pels visitants: rutes del parc,
fonts,
paratges
més
emblemàtics...
Desbrossaments selectius en els voltants de les
sendes i itineraris per a evitar possibles conats
d'incendis; controlar i mantindre el ferm de les
rutes, així com els elements destinats a seguretat
per a garantir la seguretat per al visitant en tots
els itineraris oferits pel Parc Natural.

Una altra de les tasques a destacar és la revisió dels punts d'aigua del territori perquè
durant aquests mesos de l'any tan calorosos puguem comptar amb fonts i abeuradors en
perfecte estat de conservació. Aquests llocs són molt importants tant per al bestiar existent
en el municipi com per a la fauna salvatge que habita en el territori. Durant el mes de maig
van començar les revisions de fonts i abeuradors i han continuat amb la realització de
treballs de neteja de canonades, arranjament de connexions, neteja de basses,
impermeabilització d'abeuradors, arranjament de canelles.... Treballs que són vitals per a
conservar i aprofitar al màxim els recursos hídrics amb els quals disposa l'espai.
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Una altra part important del treball d'aquests
mesos ha sigut el seguiment d'espècies.
Destacar el seguiment de la papallona
Parnassius apollo per part de la brigada, la
seua labor se centra en la prospecció
d'exemplars i en el seu cens a través de
transectos inclosos en el seguiment
d'aquesta espècie a nivell de la Comunitat
Valenciana. Durant aquest any també s'han
recollit llavors de les plantes amb les quals
s'alimenta la papallona Apol·lo per a futurs
projectes de creació de bancs de llavors i
plantació d'aquestes espècies per a
augmentar els recursos alimentaris de
l'espècie. També destacar el seguiment del
cranc de riu autòcton en diferents punts
d'aigua per a detectar la seua presència o
no.
Destacar altres treballs realitzats com la
prospecció del territori per a la catalogació de
noves savines monumentals, col·laboració
amb el servei de Senda Verda en la millora
de la conducció d'aigua fins a l'Àrea
Recreativa de Don Guillén, els regs de teixos
i roure valencià plantats en diversos llocs per
a augmentar la biodiversitat dels boscos o el
condicionament del Jardí Botànic amb la
creació d'una nova rocalla i la instal·lació de
bancs.
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Colaboracions

Iniciem una nova col·laboració en aquest butlletí i estem molt contents de mostrar-vos el
talent del nostre nou company, José Sánchez, l'agent mediambiental del Parc Natural de la
Puebla de San Miguel.
En cada publicació us mostrarem dues tires còmiques que ens mostren de manera irònica
el treball que realitzen els nostres companys en el dia a dia. Esperem que gaudiu de les
històries de "Marcial, el forestal".
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Molt atents al nou butlletí quadrimestral on podreu gaudir de dues noves tires còmiques del
nostre ja volgut Marcial, el forestal.
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Biodiversitat del Parc Natural
FAUNA. Senglar - jabato
Sus scrofa
Mamífer molt estés pel territori que
acobla el seu cicle evolutiu a èpoques
d'abundància. Les cries o *jabatos
presenten un pelatge amb unes ratlles
amb tons marrons o grocs, que li
serveixen
per
a
mimetitzar-se.
Aquestes desapareixen al voltant dels 6
mesos.
FLORA. Card "borriquero"
Carduus assoi
Endemisme iberolevantino que creix en
pasturatges i clars de matolls. Molt freqüent
en zones on el bestiar descansa o dorm. Es
tracta d'una planta anual que serveix
d'aliment a la papallona Parnassius apollo
durant la seua època de vol de juny a agost.

ARBRES MONUMENTALS
Savina del "Gamellón" (Juniperus
thurifera)
Núm. de Catàleg: 1838
Edat: 450 años
Perímetre normal ( a 1,3m): 4 m
Altura: 5 m
El nom deriva del buit a manera
d'abeurador ("gamellón" en la parla
local) que hi ha en una de les seues
branques, utilitzada per a recollir aigua
de pluja, que servia com a reclam dels
grisos.
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Incitem i animem a qualsevol associació, empresa de la Marca Parcs Naturals,
grup, centre escolar i altres entitats culturals, ecologistes o educatives a participar
en els següents butlletins, amb la finalitat de poder difondre i promocionar els
seus treballs o labors realitzats al Parc Natural de la Puebla de San Miguel.
Així, entre tots, posarem en la seua justa mesura els enormes valors ecològics,
històrics, socials, econòmics, científics, educatius, culturals, recreatius i estètics
d'aquest territori tan divers i admirable:
Et recomanem la subscripció al llistat de distribució de les notícies de la nostra
web. És la manera més ràpida d'informar-se de les activitats del Parc Natural per
mitjà d'un correu electrònic. Pots subscriure't punxant ací

Parc Natural de la Puebla de San Miguel
Oficina tècnica: Casa Forestal, Carretera València s/n 46140
Puebla de San Miguel
Telèfon: 660 12 74 91
Mail: parque_puebladesanmiguel@gva.es
Web: parquesnaturales.gva.es/web/pn/puebla-de-san-miguel

