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Presentació
Agres és un municipi alacantí situat dins del Parc Natural de Serra de Mariola. La serra té un gran valor
paisatgístic i ecològic amb abundant bosc mixt mediterrani i gran varietat de plantes medicinals i
aromàtiques. No obstant això, els espais forestals es troben amenaçats pel canvi climàtic i els efectes
negatius dels incendis forestals, i si no es realitzen accions per a conservar, protegir i fomentar els
ecosistemes, la degradació del sòl, deguda a la desforestació, i l'erosió provocaran la desertificació del
terreny.
L'actuació que es presenta com a Bona Pràctica ha sigut impulsada per la Direcció General de Medi Natural i
d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, i consisteix a millorar l'estat general del bosc, situat en el terme municipal d'Agres, mitjançant la
repoblació forestal amb 4.200 exemplars de diferents espècies i la retirada d'arbres morts o malalts.

El projecte ha suposat una inversió de 45.647 €, dels quals un 50% (22.823 €) estan cofinançats pel FEDER.
L'impacte de l'actuació en la zona millorarà l'estat del bosc, potenciarà la biodiversitat de l'ecosistema i
fomentarà l'ús públic i social de la muntanya en una superfície d'11 hectàrees.
A continuació presentem els arguments que fan d'aquesta actuació una Bona Pràctica d'acord amb els criteris
definits:
Criteri 1. Elevada difusió entre els beneficiaris i públic en general.
L'actuació ha sigut difosa en compliment de les obligacions en matèria de comunicació a través dels següents
mitjans:
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Difusió en xarxes socials

Publicacions en diaris digitals
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Pàgines web
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Apartat web “Medi natural” de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural:

Cartells informatius en el terreny
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Criteri 2. L'actuació incorpora elements innovadors.
Com a element innovador es considera l'ús d'espècies autòctones diferents a les utilitzades habitualment en
les repoblacions forestals d'aquest tipus, la qual cosa implica una diversificació i enriquiment d'alt valor
ecològic que facilitarà, a mig-llarg termini, la regeneració natural en altres zones de la Serra de *Mariola. Per
a dur a terme la repoblació s'han plantat les següents espècies: roure valencià, freixe d'olor i arboç i, en
menor quantitat, auró, servera i cirerer de Santa Llúcia. Aquestes espècies es consideren les més avançades
en el procés natural de progressió vegetal i afavoreixen la maduresa dels ecosistemes en els quals es
desenvolupen.

Criteri 3. Els resultats obtinguts amb la mateixa s'adeqüen als objectius establits.
Els objectius establits en el projecte se centren, d'una banda, en la millora de la salut del bosc a través de la
recuperació de la potencialitat de la seua capacitat. D'altra banda, s'ha buscat la millora del comportament del
bosc mitjançant la infiltració i la recuperació de les espècies forestals en zones de cultius abandonats, amb
diversos graus de naturalització o pasturatges en desús. Així doncs, el fet d'haver rebut Fons FEDER ha
suposat un important impuls per a la consecució dels objectius detallats. D'aquesta manera, els tractaments
fitosanitaris realitzats sobre 11 hectàrees han permés eliminar els peus morts, secs i malalts afectats per
plagues, millorant així la salut del bosc i el paisatge. Així mateix, la plantació dels 4200 exemplars
aconsegueix enriquir i diversificar la pineda preexistent. Tot això, això és, tant la retirada dels arbres morts i
danyats com la plantació, està contribuint a aconseguir l'objectiu de protegir els sòls de l'erosió hídrica, així
com el de millorar la infiltració de l'aigua en el sòl i recuperar espècies forestals en zones de cultius
abandonats. Cal assenyalar també que la difusió de les actuacions realitzades permetrà un augment del
nombre de visitants en la zona.
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Criteri 4. Contribueix a la resolució d'un problema o feblesa detectada en l'àmbit territorial
d'execució.
La posada en marxa d'aquesta actuació impulsa decisivament els valors mediambientals en la zona, ja que el
fet d'estabilitzar la flora i la fauna potencial del lloc i contribuir a la millora futura del paisatge forestal,
implica unes conseqüències socioeconòmiques, culturals i turístiques positives. A més, afavoreix la
regeneració dels boscos i d'això pot beneficiar-se tant la població resident en el municipi d'Agres, com la dels
municipis confrontants. Així doncs, es dona solució a la necessitat de resoldre una situació concreta
d'afebliment de la salut de l'entorn natural. De la mateixa manera, s'obté un benefici per als turistes que
acudeixen a la zona, els quals poden gaudir d'un entorn natural recuperat on abans hi havia cultius
abandonats o pasturatges en desús.

Criteri 5. Té un alt grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigida.
L'abast de la seua cobertura va més enllà del benefici a l'ecosistema, ja que repercuteix positivament sobre el
conjunt de la població pels beneficis indirectes que produeix el desenvolupament del bosc i l'augment del
grau de maduresa de la vegetació. La població podrà gaudir de llocs d'esplai recreatiu, ecològic i esportiu.
Les pinedes existents són bons enclavaments per al desenvolupament de l'activitat micològica, excursionista
i turística.
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Criteri 6. Considera els criteris horitzontals d'igualtat d'oportunitats i de sostenibilitat ambiental.
L'operació respecta els objectius de desenvolupament sostenible d'acord amb els principis inspiradors de la
llei valenciana en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, ja que aquesta actuació va
encaminada a la protecció i millora de la qualitat de vida de les persones, mitjançant un model de
desenvolupament sostenible i equilibrat, basat en les especificitats del territori i en la gestió racional dels
recursos naturals. Els objectius de millora ambiental que persegueixen les actuacions dutes a terme suposen
un efecte positiu sobre el medi físic, econòmic i social del terme municipal d'Agres.
D'altra banda, el principi d'igualtat d'oportunitats s'ha respectat des del moment en què l'adjudicació dels
treballs s'han dut a terme tenint en compte criteris tècnics, sense que existisca una discriminació per qüestió
de gènere.
Criteri 7. Estableix sinergies amb altres polítiques o instruments d'intervenció pública.
En primer lloc, l'actuació es relaciona directament amb els principis inspiradors del Pla Forestal Espanyol, el
qual pretén estructurar les accions necessàries per al desenvolupament d'una política forestal espanyola.
D'altra banda, recull l'estipulat en el Pla Nacional d'Actuacions Prioritàries en Matèria de Restauració
Hidrològic-forestal, Control de l'Erosió i Defensa contra la Desertificació, en tot el relatiu als tractaments de
conservació i millora de la coberta vegetal amb la finalitat de potenciar el seu paper protector dels recursos
hídrics.
Finalment, aquesta operació s'inclou dins dels serveis ambientals de regulació contemplats en el Pla d'Acció
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) i s'adequa al que estableix en relació amb el servei
de conservació del sòl i control de l'erosió.
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