Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

NOTA DE PREMSA
Concedida una subvenció a l’Ajuntament d’Alcoi, per un import de 2.767,27€, per a conservació i millora
del Paratge Natural Municipal de Racó de Sant Bonaventura‐Els Canalons
D’acord amb la convocatòria d’ajudes de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, publicada en el BOP
d’Alacant, de 12 de març de 2015, aquest Ajuntament va presentar una sol∙licitud de subvenció, en base a
una memòria d’actuacions previstes de conservació i millora del PNM del Racó de Sant Bonaventura‐Els
Canalons, per a l’anualitat 2015.
Per Resolució del Sr. Diputat de Protecció i Gestió del Territori, de 16 de setembre de 2015, es va aprovar la
concessió d’una ajuda a l’Ajuntament d’Alcoi per a la conservació i millora dels paratges naturals
municipals de la província d’Alacant, anualitat 2015, per un import de 2.767,27 euros (un 39,094%) sobre
un pressupost aportat per l’Ajuntament de 7.078,50 euros.
Amb les actuacions desenvolupades s’ha volgut donar continuïtat al projecte iniciat anys enrere, consistent
en la recuperació ambiental i patrimonial d’un indret amb un especial valor com és el Racó de Sant
Bonaventura.
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Les accions que s’han portat a terme abasten tres àmbits:
1. La conservació i manteniment de la biodiversitat local, amb una intervenció sobre els estanys per
a contribuir a millorar les condicions de reproducció i supervivència de les espècies autòctones.
2. La participació ciutadana en la custòdia fluvial: es tracta d’un programa de seguiment participatiu
en la inspecció de la qualitat de les aigües, que inclou la formació de voluntariat, i que es completa
amb diferents jornades per a la identificació i seguiment d’amfibis, tortugues i quiròpters. Tot açò
es completa amb visites guiades i tallers escolars per a donar a conèixer el valor ambiental i
patrimonial d’aquest paratge, en base a la Guia de camp del riu Polop, elaborada a l’efecte.
Prèviament i opcionalment, es realitza una taller didàctic a l’aula introductori de la visita guiada. En
aquest es pretén donar a conèixer les espècies més característiques de flora i fauna que es podran
observar durant l’excursió pel riu Polop.
3. Actuacions paisatgístiques de conservació del patrimoni històric i cultural que consisteixen en la
reconstrucció de marges de pedra en sec on se situen els estanys i en la plantació d’espècies
autòctones per a controlar l’erosió i així crear l’hàbitat adequat a les espècies que es volen protegir
i recuperar.

Alcoi, 26 d’octubre de 2015
Més imatges de les accions al Racó en https://goo.gl/photos/zdoEVazEuPeHkJSq8

