
 

PNM Font del Baladre-Fontanars-Riu d’Agres (Muro) - “El riu de la vida”  

COM ARRIBAR 

Per a arribar amb vehicle des de Muro 
d'Alcoi, és recomanable dirigir-se per la 
carretera CV-700 direcció a Agres. 
Després de recórrer 1,7 km. des de la 
rotonda d'eixida de Muro, a l'altura del 
punt quilomètric 14, existeix un 
desviament a la dreta que indica la Font 
del Baladre. Es tracta d'un camí de 
pendent acusada que porta directament a 
l'aparcament de l'àrea de descans. 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal “Font del Baladre - Fontanars - Riu d’Agres” es localitza entorn del riu Agres al seu 
pas pel centre mateix del terme municipal de Muro d'Alcoi. 

Situat als peus del Parc Natural Serra de Mariola, aquest espai natural ofereix unes impressionants vistes a 
aquest, podent albirar des de diferents racons del paratge els punts més elevats d'aquesta serra. D'altra banda, la 
seua ubicació és estratègica ja que el paratge actua com a corredor ecològic entre el Parc Natural de la Serra 
Mariola i el Paisatge Protegit del Serpis i Solana del Benicadell. 

El riu Agres és afluent del Serpis i les seues aigües, de gran qualitat, flueixen durant tot l'any formant un clar 
exemple d'ecosistema típic de ribera on podem trobar diversos hàbitats en funció de la seua proximitat a l'aigua.  

Quant a la vegetació, podem diferenciar clarament diferents ambients: boscos de ribera, aquàtiques, baladrars, 
alberedes i zones muntanyenques.  

Respecte a la fauna, destaquen les espècies vinculades als cursos continus d'aigua com a ocells i peixos 
típicament mediterranis. 

El patrimoni cultural en aquest PNM és relativament escàs encara que es poden trobar diverses mostres 
d'arquitectura en pedra. 

Este paratge ens convida a: 

 
- Disfrutar amb els canvis de colors estacionals de la vegetació. 
- Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle. 
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprendre a diferenciar els cants dels ocells. 
- Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots. 

 

 


