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Bulletí 5 1 

Amb aquest butlletí es reprén la labor informativa sobre 
l'actualitat del parc natural. Volem que cada tres mesos els 
habitants de la zona, les persones que ens visiten i tots aquells 
que estiguen interessats, puguen conéixer les activitats més 
destacades que es realitzen en aquest espai protegit. 

Des de la declaració del parc en 2006 s'ha recorregut un llarg 
camí en el qual hem treballat en la conservació del medi 
natural i la divulgació dels seus grans valors ambientals i 
culturals. També hem col•laborat en el desenvolupament d'un 
territori que lluita per mantenir la població, la seua identitat i 
uns serveis justos que garantisquen el futur. 

Estem en una societat cada vegada més conscienciada amb la 
conservació de la naturalesa, que comprén els beneficis del 
món rural, aprecia la seua cultura i practica activitats a l'aire 
lliure, per això hem de ser capaços de desenvolupar entre tots 
el gran potencial que té aquesta comarca, sempre des del 
major dels respectes al medi ambient. 
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BRIGADES DE 
MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ 

Les brigades del parc realitzen 
tasques molt variades, tal com el 
manteniment de camins i senders, 
la reconstrucció de murs de pedra 
seca, la recuperació de fonts i 
treballs de conservació del medi 
natural. 
  
Durant aquest trimestre, destaca 
la creació d'un accés a la nevera 
de Bel mitjançant una escala i una 
senda, que apropa al visitant a 
aquesta històrica construcció en la 
qual  la neu era transformada en 
gel. 

També s'ha adequat l'entorn del 
mas del  Cabanil,  amb un 
rellevant passat maqui, i s'han 
plantat  espècies de fulla caduca 
-principalment aurons- en 
l'Estació Biològica del Mas del 
Peraire amb la finalitat 
d'augmentar la biodiversitat dels 
seus boscos. 
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COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ 

Al llarg de l'any s'organitzen activitats amb l'objectiu de gaudir del parc 
natural i de difondre els seus valors naturals i culturals. Pots consultar  
l'agenda i subscriure’t al nostre web. 

En aquests mesos  hem recorregut la solana del Ballestar, hem celebrat 
el Dia de l'Arbre plantant aurons en el Mas del Peraire junt amb la 
Fundació Enrique Montoliú, i vam conéixer la riquesa del riu Sénia amb 
motiu del Dia Mundial de l'Aigua. 

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Butlletí 5 3

Els centres educatius són una part important del treball del parc natural. 
Amb el col·legi "El Coll" de La Pobla de Benifassà vam participar en el 
Dia Internacional dels Boscos descobrint la seua importància, i plantant 
en testos algunes de les nostres plantes més representatives. 

També vam rebre la visita d'un grup de l'IES José Vilaplana de Vinaròs,  
i vam parlar del parc en la casa forestal de la Tenalla.

http://www.parquesnaturales.gva.es/ca/web/pn-tinenca-de-benifassa


LES DONES EN 
LA CONSERVACIÓ 

DE LA NATURA

El conjunt de parcs naturals de la 
Comunitat Valenciana vam 
realitzar una campanya per a 
visibilitzar el paper de les dones en 
la conservació del medi ambient. 

Nosaltres vam fer una reunió amb 
les dones majors de La Pobla de 
Benifassà, dipositàries d'uns 
sabers tradicionals que hem de 
preservar. 

En aquest àmbit rural la dona ha 
estat estretament lligada a la 
natura en els seus treballs 
quotidians, relacionats amb 
l'agricultura, ramaderia, 
aprofitaments forestals i gestió 
domèstica. 

De la conversa mantinguda, es van 
prendre interessants conclusions, 
amb les quals treballarem i 
esperem preparar noves activitats. 
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SENYALITZACIÓ NOVA 
DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ 

5

En febrer les brigades del parc van col·locar sis señals 
direccionals informatius en el tram de la carretera que uneix 
l'embassament d'Ulldecona i El Ballestar, on està situat 
el centre d'interpretació. 

D'aquesta manera els visitants podran trobar amb major 
facilitat un lloc on obtindre informació per a gaudir de totes les 
possibilitats que el parc natural ofereix. 
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GR-7 EN À PUNT 

El GR-7 és un sender de gran recorregut que travessa de nord a 
sud la Comunitat Valenciana. Al llarg del parc natural discorre 
durant més de 25 km, passant per les localitats de Fredes, Boixar i 
Vallibona. 

La cadena de televisió À Punt està gravant un programa per a 
donar-lo a conéixer, descobrir els seus paisatges i parlar amb la 
gent de la zona. 

En el parc han gravat tres capítols, i en un d'ells els nostres 
companys de la brigada han tingut un protagonisme especial. Us 
animem que estigueu atents a la seua emissió.
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Redacció: equip tècnic del PN

Centre d'interpretació del PN 
977 729 187 - 650 412 497 

parque_tinenbenifassa@gva.es 

c/ Trascasa, 2 El Ballestar (Castelló)

Parc Natural de la Tinença de Benifassà 

www.parquesnaturales.gva.es/ca/web/pn-tinenca-de-benifassa 

Vols col·laborar amb nosaltres?... envia els teus articles d'opinió a la següent adreça: 

parque_tinenbenifassa@gva.es 

http://www.parquesnaturales.gva.es/ca/web/pn-tinenca-de-benifassa

