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de serveis
i equipaments
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Espais per al lleure i l’educació ambiental
Els parcs naturals són espais que, des de l’òptica educativa, poden ser contemplats
des d’un triple vessant. En primer lloc, són espais amb una gran diversitat biològica
que cal conèixer i mantenir. També són espais amb una riquesa patrimonial i cultural resultant del diàleg històric entre l’home i el medi. I són, finalment, espais
pedagògics per a centenars de visitants (entre els quals cal comptar els alumnes i els
mestres) que n’utilitzen els equipaments, els serveis o, simplement, gaudeixen dels
seus paisatges. Però també són espais amb vocació experimental, on s’assaja un
model d’ús del territori que pugui ser exportat a altres indrets del país. Cal
que aquesta vocació experimental es mantingui també en relació amb els objectius,
els continguts i els mètodes del que genèricament s’ha anomenat educació ambiental.
D’ençà de la seva creació, el Servei de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
ha desplegat un seguit d’equipaments i
programes d’educació ambiental adreçats
inicialment al públic escolar, però que, amb
els anys, s’ha estès a la població en general.
Avui dia formen una àmplia oferta pedagògica a l’abast de tothom.
Aquesta política educativa, amb més de
vint anys d’experiència, ha permès consolidar
una veritable xarxa de serveis i equipaments
que arriba als parcs naturals gestionats per
aquesta corporació i amb una voluntat clara
d’obrir-se encara més dins el context territorial del projecte de la xarxa de parcs, d’abast
metropolità.
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Xarxa de serveis i equipaments d’educació ambiental

La proximitat d’aquests equipaments a l’àrea de Barcelona, on resideix prop del
65% de la població catalana, és un dels factors principals que motiven el públic
interessat a utilitzar-los. La situació d’aquests equipaments dins l’àmbit dels espais
naturals protegits –indrets, com hem dit, d’un gran valor paisatgístic i d’un entorn
patrimonial rellevant– els fan adients per sintonitzar els projectes curriculars de les
escoles amb les múltiples activitats que s’hi desenvolupen. Són espais idonis per
treballar conceptes relacionats amb la biodiversitat i el desenvolupament sostenible.
Una àmplia oferta al vostre abast
El Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Garraf, el Montnegre i el Corredor i
el Castell de Montesquiu són parcs fàcilment accessibles des dels diferents nuclis
urbans de les comarques on se situen. Hi trobareu escoles de natura, escoles de
camp, centres d’interpretació, albergs de joventut, itineraris guiats, rutes de descoberta, etc. Una àmplia oferta pedagògica on la qualitat dels serveis que s’ofereixen ha
estat altament contrastada al llarg dels anys. En la gestió d’aquests equipaments s’ha
optat, des de fa anys, per la concessió administrativa o contractes de serveis a empreses privades que vetllen pels continguts educatius d’aquests serveis. L’Administració pública es reserva el paper de foment i seguiment d’aquests equipaments i
també una orientació pedagògica amb relació als missatges que vol transmetre.
Per tant, totes les activitats d’aquest catàleg es basen en tres grans condicionants: qualitat del servei, homogeneïtat dels continguts i assequibilitat econòmica.
I això darrer és així, no tan sols perquè es tracta d’un servei públic, sinó perquè hi ha
la possibilitat de sol·licitar una subvenció per a les escoles de la província de
Barcelona per ajudar a cobrir el cost de les estades.
La llarga vigència de programes educatius com «Coneguem els nostres parcs» o
la fase escolar del programa «Viu el Parc», com també la diversitat de cursos, crèdits
de síntesi, itineraris guiats, estades ambientals i rutes de descoberta que es relacionen en les pàgines següents, juntament amb la professionalitat dels equips
d’educadors en qui recau la gestió dels equipaments i el rigor dels programes que
s’ofereixen, són la millor garantia d’èxit. Gaudiu-ne i aprofiteu-los!
Servei de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona
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Parc Natural
del Montseny
El massís del Montseny és al nord de la depressió litoral i a l’extrem oriental de la
serralada prelitoral catalana, de la qual és el massís més enlairat. Orogràficament, podem
distingir tres unitats muntanyoses bàsiques: la que conformen el cim del turó de l’Home
(1.706 m) i les Agudes (1.703 m), l’altiplanície de la Calma (Puig Drau, 1.344 m) i el
Matagalls (1.697 m). Tots tres encerclen, en forma de ferradura, la vall de la Tordera. Al
Montseny podem trobar els paisatges que conformen les tres grans regions d’Europa: la
mediterrània, l’eurosiberiana i la boreoalpina, amb una àmplia mostra de les diferents
espècies de fauna i flora que les caracteritzen.
L’àmbit del parc natural comprèn 30.120 hectàrees, distribuïdes entre divuit municipis
que pertanyen a tres comarques diferents (Osona, la Selva i el Vallès Oriental). Un 90%
de la superfície del parc és de propietat privada. El Parc Natural del Montseny està cogestionat per les diputacions de Barcelona i de Girona i està subjecte a la normativa del Pla
especial aprovat el 1977.
L’any 1978 el Parc Natural del Montseny va ser declarat Reserva de la biosfera i, per aquest
motiu, inclòs dins el programa Mab (Home i Biosfera) de la Unesco. El 1987, la Generalitat
de Catalunya el va declarar parc natural.
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Oficina del parc natural
Centre d'Informació Can Casades
Centre d'Informació a la Costa
Centre d'Informació al Brull
Centre d'Informació a Arbúcies.
Centre de Documentació del parc
(Secció d'Humanitats).
Museu Etnològic del Montseny la Gabella
6. El Bellver (Centre d'Informació i servei de
restaurant)
7. Centre Cultural Europeu de la Natura de
Viladrau
8. Casal de Cultura del poble de Montseny
9. L'Agustí (Casa-Museu)
10. Oficina d'Informació a Seva
11. Oficina d'Informació a Cànoves
12. Oficina d'Informació l'Estació al Figaró
13. Oficina d'Informació a Viladrau
14. Oficina d'Informació a Campins
15. Oficina d'Informació a Sant Esteve
de Palautordera
16. Àrea d'Esplai de les Feixes del Vilar
17. Àrea d'Esplai de la Guardiola
18. Àrea d'Esplai de les Farreres
19. Escola de Natura Can Lleonart
20. Escola de Natura Vallcàrquera
21. Escola de Natura la Traüna
22. Escola de Camp el Polell
23. Itineraris Pedagògics Can Gorgs
24. Càmping de Fontmartina
25. El Puig (alberg per a la recerca)
26. La Morera (residència casa de pagès)
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Parc Natural del Montseny

ESCOLA DE NATURA CAN LLEONART
Santa Fe, Fogars de Montclús
(Vallès Oriental)

Equip gestor
Signatus Serveis
Mediambientals
Ctra. de Cànoves km 4,400.
Can Mateuet
08445 Cànoves
Tel. 938 710 338
Fax 938 711 051
smsignatus@worldonline.es
Instal·lacions
Exposició permanent «La fageda». Adaptada en part per a
educació especial i invidents
Observatori d'ocells
Despatx. Telèfon
Biblioteca amb suport multimèdia i fonoteca
Sala d'actes amb equip audiovisual i suport de videoteca
Aula de treball
Lavabos
Activitats educatives
Itineraris de descoberta
Excursions guiades
Tallers de natura
Activitats de reforç per a crèdits
comuns, variables o de síntesi
Propostes de treball
Per a educació especial i invidents:
• L'experimentació del bosc
Per a educació infantil:
• La primavera al Montseny
i el conte de la fagina

• La tardor al Montseny i el
conte de la castanyera
Per a l'ensenyament primari:
Cicle inicial
• La descoberta del Montseny
Cicle mitjà i superior
• L'exploració del parc
• Una passejada per la vall de
Santa Fe
• Coneguem els ocells del parc
natural
Per a l'ensenyament secundari
(ESO i batxillerat):
• Un tomb pel massís del
Montseny
• Una passejada per la vall de
Santa Fe
• De Santa Fe al turó de
l'Home
• De Santa Fe al turó de Morou
• Els verinosos del Montseny
• Estudi d'un ecosistema
fluvial: «la riera de Santa Fe»
Altres serveis
Centre d'informació del parc
natural
«Dies de camp per a tothom».
Itineraris guiats de caps de setmana per agrups i famílies.
«Dissabte de portes obertes».
Possibilitat de consultar la biblioteca i/o la vídeoteca, de visitar la sala d'exposició o de gaudir del món dels ocells mitjançant l'aguait
Cursos de formació
Campaments juvenils
Lloguer i/o préstec de prismàtics
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Parc Natural del Montseny

ESCOLA DE NATURA LA TRAÜNA
Fogars de Montclús (Vallès
Oriental)

Equip gestor
Associació Catalana Cases
de Colònies
Dolors Almeda, 1-3, local 8
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 934 744 678
Fax 933 777 344
monitors@suport.org
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Instal·lacions
La casa té capacitat per a 42
persones, amb 3 habitacions de
12 places i una de 6. Disposa
d’un menjador, una sala de reunions amb llar de foc, una aula
de natura amb els materials i
recursos pedagògics per desenvolupar les activitats d’educació
ambiental i telèfon públic. Els
exteriors estan formats per les

antigues feixes de la masia, els
arbres fruiters i els castanyers
centenaris.
Activitats educatives
Itineraris guiats
Estades d’educació ambiental
Crèdits de síntesi
Activitats de reforç per a crèdits
comuns i variables
Curs naturalístic de cap de
setmana per a adults
Propostes de treball
Per a l’ensenyament infantil:
• La natura: els éssers vius,
els colors, les olors, els sons,
les formes i les textures
Per a l’ensenyament primari:
• La Tordera
• L’alzinar muntanyenc
• La casa de pagès i el món rural
• El Parc Natural
Per a l’ensenyament secundari
(ESO i batxillerat):
• La truita de riu
• El Montseny, un parc natural
• La gestió forestal
• Del mapa a la realitat
Altres serveis
Transport amb vehicle fins a la
casa. Curs naturalístic de cap
de setmana. Colònies i estades
de cap de setmana per a esplais.
Estades de cap de setmana per
a grups. A la casa hi ha servei
de cuina amb pensió completa.
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Parc Natural del Montseny

ESCOLA DE CAMP EL POLELL
Sant Pere de Vilamajor (Vallès
Oriental)

Equip gestor
Associació Mariano Jiménez
Araya
Ap. de correus 365
08461 Sant Esteve de
Palautordera
Tel. 937 445 002 i 937 445 036
p.montseny.polell@diba.es

Instal·lacions
La casa té cabuda per a 30 persones repartides en 2 habitacions de 8 places, una de 10 i
una altra de 3. La primera planta disposa d’un grup sanitari (4 lavabos, 4 WC i 3 dutxes amb
aigua calenta). A la planta baixa hi ha la cuina, 2 menjadors,
un grup sanitari (2 lavabos i 2
WC), una aula de treball (d’uns
35 m2) i a més una habitació
amb llit, lavabo i WC (infermeria).

La casa té un sistema de calefacció central i una electrificació per energia solar. Disposa
també de telèfon.
Activitats educatives
Estades d’educació ambiental
Propostes de treball
Per a l’ensenyament primari:
• El Montseny: relleu i clima
• El bosc
• L’aigua i l’aprofitament humà
• La masia i els animals domèstics
• L’hort: treball i cura de l’horta
• Les abelles
• El clima
• Energies alternatives
• Elaboracions i conserves: melmelades, embotits, pa, etc.
Altres serveis
Organització de cursos monogràfics de cap de setmana
sobre temes relacionats amb el
medi (energies alternatives,
fotografia de natura, paper
reciclat, etc.) i productes naturals i alimentaris (plantes medicinals, vins, bolets, pa, formatge, etc). Lloguer de la casa en
règim d’allotjament o pensió
completa tots els dies de l’any
per entitats i grups familiars.
Itineraris guiats per a grups i
famílies. Servei de vehicles tot
terreny per pujar motxilles i
material.
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Parc Natural del Montseny

ESCOLA DE NATURA DE VALLCÀRQUERA
Figaró-Montmany (Vallès
Oriental)
Equip gestor
Aprèn, Serveis Ambientals,
SCCL
L’Estació
08590 Figaró-Montmany
Tel. 938 429 361
Fax 938 428 111
apren@apren-cooperativa.com
Instal·lacions
Allotjament per a 48 persones
en 11 habitacions, 2 de 6 places
i 9 de 4 (totes amb lavabo i
dutxa). Calefacció a tot l’edifici.
Dues aules. Equip audiovisual.
Galeria porticada. Menjador per
a 60 persones. Telèfon públic
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Activitats educatives
Itineraris guiats
Crèdits de síntesi
Estades d’educació ambiental
Activitats de reforç per a crèdits
comuns, variables o de síntesi
Propostes de treball
Per a l’ensenyament primari:
• El Parc Natural del Montseny
• La vida al voltant d’una vall i
d’una riera montsenyenca
• Les tècniques bàsiques de
l’estudi de la natura
• L’alzinar com a exemple de
bosc mediterrani
• La fauna del Montseny
• Els contes, les llegendes i les
rondalles a la natura

• L’orientació a la muntanya
Per a l’ensenyament secundari
(ESO i batxillerat):
• L’estudi dels ecosistemes fluvials
• Els recursos hídrics i els rius
mediterranis
• La gestió dels parcs naturals
• La vegetació de la muntanya
mediterrània
• La interpretació del paisatge
• El turó de Tagamanent: un
punt emblemàtic en la història de l’excursionisme
• Les constel·lacions i les llegendes mitològiques
Altres serveis
Servei de cuina de qualitat en
règim de pensió completa.
Personal a la casa durant les 24
hores. Terreny amb feixes ben
condicionades. Estades ambientals de cap de setmana per a
grups i famílies. Colònies d’estiu.
Zona d’acampada annexa a la
casa i amb tendes disponibles.
Equipament accessible en tren.
Transport de motxilles fins a la
casa.
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Parc Natural del Montseny

ITINERARIS PEDAGÒGICS DE CAN GORGS
Montseny (Vallès Oriental)
Equip gestor
ADEMC, SCP
Font del Gatell, 4
08460 Montseny
Tel. 938 482 008
Fax 938 473 136
p.montseny.esteve@diba.es
Instal·lacions
L’equipament disposa d’unes
feixes al voltant de la masia de
Can Gorgs, amb una font, dos
exemplars de castanyers centenaris i d’uns lavabos adossats a
la casa. Els itineraris transcorren
pels senders de la finca de Can
Gorgs; al bosc hi ha la reproducció d’una cabana de carboners i una carbonera.
Activitats educatives
Itineraris guiats
Activitats de reforç per a crèdits
comuns i variables

Propostes de treball:
Per a l’ensenyament primari:
Cicle inicial
• Els diferents elements d’un
bosc: els materials, les plantes, els animals, etc.
Cicle mitjà i superior
• L’alzinar del Montseny
• Les activitats de l’home al
bosc
Per a l’ensenyament secundari
(ESO i batxillerat):
• Els paisatges europeus presents al Montseny
• Mesura de paràmetres ecològics d’un alzinar
• L’ecosistema de l’alzinar de
muntanya
Altres serveis
Sortides guiades cada segon
diumenge de mes, per la vall de
la Tordera.
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Parc Natural
de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac està conformat per les dues serralades que li donen nom i que s’uneixen al coll d’Estenalles. El seu paisatge, d’una semblança
aspra, d’altives cingleres i amb una vegetació formada bàsicament per alzinars i pinedes,
estesa pels replans de la muntanya o encaixada als sots i canals, ofereix, també, un ric
patrimoni cultural com a testimoni de l’establiment humà al llarg dels segles. El cims més
alts són la Mola (1.104 m), en la qual s’aixeca el monestir romànic de Sant Llorenç, que
dóna nom al massís, i el Montcau (1.057 m).
Des de 1972, les serres de Sant Llorenç del Munt i l’Obac estan emparades per un pla
especial d’ordenació promogut per la Diputació de Barcelona. El primer àmbit va ser
ampliat, primer, el 1982 fins a 9.638 ha i anys més tard, el 1998, fins a les 13.693,8 ha
actuals, distribuïdes entre dotze municipis que pertanyen a tres comarques diferents: el
Bages, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. La Diputació de Barcelona és propietària
de prop de 4.500 ha, el 34% de la superfície protegida.
MONISTROL
DE CALDERS

NAVARCLES

SANT FRUITÓS
DE BAGES
a Manresa

gat

TALAMANCA

BV-1221

Ll

o

e
br

a Castellterçol

Puig del
Rossinyol

C-1
6

El

6
GRANERA
4
B-12

a Manresa

ROCAFORT

1. Oficina del Parc a la Mata
2. Centre d'interpretació i Àrea
d'esplai del Coll d'Estenalles

BV-1245

BV-1224

5
MURA

3. Centre d'informació de Mura

3
-12
BV

23

21

13
l l
l l
l l
l l l l l
l l
l l
BV
l l
l l
-1
l l
l l
22
l l l l l
9

24
B-1

EL PONT DE VILOMARA

-12
BV

12

a Gallifa

41

-12

BP

Roca de
Sant Jaume

10

SANT LLORENÇ SAVALL

Montcau
Turó del Mal Pas

SANT VICENÇ DE CASTELLET

1

2
DEL

DE

MUNT

Castellsapera
l

7. Centre de documentació
del parc

Les Arenes

4

L'OBAC

8. Centre Cultural Casanova
de l'Obac

La Mola
B-12

11

l

Riera

8

12

l

l

l
l

l
l

l l
l l

Riu

C16

l l l l
l l l l l

21

7

3

TERRASSA

BV
-12
48

oll

-1

Rip

2
12
B-

BP

9. Casal de Cultura de
Matadepera
10. El Marquet de les Roques

MATADEPERA
B-124

9

C-1415

l l
l l l l l l l l l

l l
l
l l

l

l l l
l
l l
l

s
Arene

21
-12
BV

les

C-1415

C-1415

VACARISSES

l

CASTELLAR
DEL VALLÈS

Sant Feliu
del Racó

de

l l
l l
l l
l l
l l
l

C-58

BV
-12
12

4

BV-1249

CASTELLBELL
I EL VILAR

l

l

l l l l
l l
l
l l
l
l
l l
l l l

RELLINARS

5. Oficina d'informació al Pont
de Vilomara i Rocafort
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

CASANOVA DE L’OBAC
Terrassa i Vacarisses (Vallès Occidental)
Equip gestor
CIMA, SL
Avda. Jacquard, 97, 1r A
08222 Terrassa
Tel. 937 855 461
Fax 937 844 970
cima@cimaprojectes.com
www.cimaprojectes.com
Instal·lacions
Aparcament per a autocars. Àrea
d’esplai amb aixopluc i lavabos.
Bar restaurant La Pastora. Tres
aules amb capacitat per a 150
alumnes. Sala de projeccions amb
capacitat per a 50 persones. Sala
de reunions amb suport multimèdia i despatx annex. Ascensor.
Exposició multimèdia interactiva
«El paisatge mediterrani». Audiovisual de teatre virtual «La Megafada» sobre l’Anella verda
Activitats educatives
Itineraris guiats
Unitats didàctiques
Activitats de reforç per a crèdits
comuns, variables i de síntesi
Crèdits de síntesi
Tallers
Propostes de treball
Per a l’ensenyament infantil:
• Flora i fauna de la serra de l’Obac
(rastres, el bosc de l’alzinar, etc.)
• Activitats humanes a la serra
de l’Obac: els pous de glaç
• La llegenda del bandoler Capablanca

Per a l’ensenyament primari:
• El relleu del parc natural
• Origen i erosió del conglomerat
• Comparació de comunitats
vegetals i del seu hàbitat: l’alzinar i el farigolar
• Prehistòria al parc natural: la cacera, la fabricació d’eines, la
ceràmica
• Activitats humanes a la serra
de l’Obac: conreus, pous de
glaç, forns, carboneres
• Dues comarques, dos paisatges: el Vallès i el Bages
• La ruta dels bandolers
Per a l’ensenyament secundari
(ESO i batxillerat):
• Origen geològic del massís i
processos erosius. Evolució
d’un paisatge càrstic
• L’alzinar com a ecosistema
mediterrani. Les comunitats de
cingleres i roqueter
• El mas de l’Obac. Evolució
històrica, demogràfica i econòmica de les relacions entre
l’home i el medi
• La ruta dels bandolers: context
històric, factors que van propiciar el bandolerisme i les tàctiques i llegendes bandoleres
Altres serveis
Centre d’Informació. Productes
d’artesania i publicacions del
parc natural
Servei de restaurant bar
Rutes guiades per al públic en
general (La ruta dels bandolers,
Itinerari per la Serra de l’Obac)
Lloguer de sales per a reunions i
actes diversos
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Parc Natural
del Garraf
El massís del Garraf, de configuració eminentment càrstica, constitueix la terminació
sud-oriental de la serralada litoral catalana. El relleu és abrupte per causa de l’erosió que
ha sofert al llarg dels segles, especialment per efecte de l’aigua, que ha configurat un conjunt, singular i nombrós, de coves i avencs. Geològicament s’hi distingeixen dues unitats
ben diferenciades: una de gran extensió, caracteritzada per la presència de roca calcària,
que dóna un aspecte grisós al conjunt, i una altra de menor extensió, que ocupa les cingleres del castell d’Eramprunyà, constituïda per gresos de color vermellós. Els cims més alts
són la Morella (594 m); el Rascler (572 m), les Agulles (552 m) i el puig de la Mola (534 m).
El 1986, la Diputació de Barcelona n’aprovà el primer Pla especial de protecció, que
abastava 10.638 ha i que afectava vuit termes municipals de tres comarques (el Baix
Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf). El 2002 es va aprovar una ampliació de l’àmbit de
protecció que assoleix les 12.376,8 ha. Actualment, l’Administració pública és propietària
d’un 5% de la superfície protegida.
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1. Oficina del Parc Natural del Garraf i del Parc Comarcal d'Olèrdola.
La Pleta
2. Centre de Documentació del Parc Natural del Garraf. Gavà
3. Centre de Documentació del Parc Natural del Garraf. Vilanova i la Geltrú
4. Escola de Natura Can Grau
5. Centre d'Activitats Ambientals Cal Ganxo

6. Centre de Divulgació de la Ceràmica Vallgrassa
7. Oficina d'Informació La Sala
8. Centre d'Informació Petit Casal de Begues
9. Centre d'Informació Casa del Terme
10. Punt d'informació a Olesa de Bonesvalls
11. Punt d'Informació a Canyelles
12. Observatori Astronòmic del Parc Natural del Garraf
13. Conjunt Monumental d'Olèrdola
14. Punt d'Informació a Olèrdola
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Parc Natural del Garraf

ESCOLA DE NATURA CAN GRAU
Olivella (Garraf)

Equip gestor
Món Divers
Masia Can Grau
08818 Olivella
Tel. 937 432 094
magnussanz@inicia.es

Instal·lacions
Antiga masia vitivinícola del
segle XIV restaurada com a escola de natura
Allotjament: 52 persones
Calefacció i aigua calenta
Menjador per a 60 persones
Accesos adaptats per discapacitats motrius
Aules de Natura, exposicions,
laboratori, ludoteca, biblioteca...
Aparcament per autocars
Prats exteriors: vinya, horta,
herbes remeieres, fruiterars...
Observatori Astronòmic del Parc
Natural del Garraf
Activitats educatives
Itineraris i excursions guiades
Estades i cursos d’educació
ambiental
Crèdits de síntesi
Tallers de recerca natural i
tallers mediambientals globals
Propostes de treball
Adreçades a l’educació infantil,
primària i secundària
Tallers de recerca natural:
• On és el bosc? Vegetació i
interpretació del paisatge

• Del mapa a la realitat i de la
realitat al mapa: orientació i
topografia
• Seguim els rastres. La fauna
del massís
• Dins d’una cova: espeleologia
• L’observatori metereològic:
observació metereològica i
interpretació climatològica
• On són els rius? Geologia
• L’home i el paisatge: història
social i econòmica
• La Via Làctia: astronomia
Tallers mediambientals globals:
• Un massís insòlit: el Parc
Natural del Garraf
• Pa, vi i oli: el mercat de la
Mediterrània
• Remeis i aromes: un bri d’herba
• Intervencions plàstiques, literàries i fotogràfiques
• Recicla’m! Reciclatge i aprofitament dels recursos
Altres serveis
• Estades durant tot l’any amb
pensió completa per a grups,
famílies i entitats
• Passejades naturals: itineraris
i excursions guiades
• Casa oberta per a famílies:
ludoteca, assessorament...
• Tècniques de salut corporal
• Activitats culturals: intervencions plàstiques, literàries i
fotogràfiques
• Cursos de formació, jornades
de treball i estades professionals
• Sessions de divulgació didàctica i d’investigació astronòmica
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Parc Comarcal
del Castell
de Montesquiu
Situat a cavall de les comarques d’Osona i el Ripollès, dins la subcomarca del Bisaura,
el parc té una superfície, relativament modesta, de 456,5 ha. El seu territori està dividit
en dues parts pel curs del riu Ter, força més gran a la riba esquerra i més petita i amb un
relleu més suau a la riba dreta. Tota aquesta zona comprèn boscos de roures i pinedes de
pi roig i antigues masies, algunes de les quals s’han habilitat per desenvolupar-hi activitats pedagògiques o per continuar l’activitat agrària.
L’element més característic del parc comarcal és el castell de Montesquiu, antiga construcció defensiva originària del segle IX molt alterada i modificada en segles posteriors.
Des de 1986 aquest espai està emparat legalment pel Pla especial d’ordenació.
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Parc Comarcal del Castell de Montesquiu

ESCOLA DE NATURA LES CODINES
Sora (Osona)
Equip gestor
Serveis del Castell de
Montesquiu, SL
Ap. de correus, 17
08580 Sant Quirze de Besora
La Vola, Companyia
de Serveis Ambientals
Tel. 938 529 022; 938 515 055
Fax 938 529 709
lavola@lavola.com
www.lavola.com/castell.htm
Instal·lacions
Capacitat: 48 persones. Disposa de 7
habitacions, totes amb calefacció.
Capacitat del menjador: 50 persones.
Aula o sala polivalent de 80 m2 a la
segona planta. Aula o sala multifuncional de 25 m2 a l’exterior. Sala d’estar per a jocs. Llar de foc amb escó.
Dutxes i lavabos. Lavabo per a minusvàlids. Telèfon públic. Esplanades exteriors per a jocs. Servei de transport
sobre demanda. Pàrquing exterior
Activitats educatives
Itineraris guiats i excursions
Estades d’educació ambiental
Unitats didàctiques
Activitats de reforç per a crèdits de
síntesi
Crèdits de síntesi
Propostes de treball
Per a l’ensenyament infantil:
• Història d’una vespa
• Els insectes
• La tardor: una estació de canvis
• Plomes
• Les plantes aromàtiques
• La riera
• El castell de Montesquiu
Per a l’ensenyament primari:
Cicle inicial
• Fred, calor, pluja o vent
• La tardor

•
•
•
•
•
•

Plomes
Les plantes aromàtiques
La riera
La vida al voltant d’un pi
La vida al voltant d’un roure
El castell de Montesquiu

Cicle mitjà
• Els arbres i la vida al seu entorn
• Els fruits silvestres
• Com llegir un mapa?
• El sòl, element indispensable
• La riera
• Respectem els bolets
• El castell de Montesquiu
Cicle superior
• Fred, calor, pluja o vent
• Respectem els bolets
• Plantes sense flor
• Com llegir un mapa?
• El sòl, element indispensable
• La riera: un ecosistema fràgil
• Roca de roques
• El castell de Montesquiu
Per a l’ensenyament secundari (ESO
i batxillerat):
• Fred, calor, pluja o vent
• L’home i el paisatge
• El bosc: producció i conservació
• En el llit del riu
• El sòl, element indispensable
• La riera: un ecosistema fràgil
• El Parc Comarcal
Altres serveis
Estades de caps de setmana i
vacances per a tot tipus de grups.
Colònies d’estiu i estades d’esplais.
Servei de cuina o amb dret a cuina.
Centre d’informació i botiga de
productes d’artesania al castell de
Montesquiu. Visites guiades al castell de Montesquiu amb reserva
prèvia. Excursions a peu, en bicicleta... Esports d’aventura: àrea recreativa a només 12 km
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Altres serveis
PROGRAMA ESCOLAR
«CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS»

18

El Servei de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona duu a
terme des de l’any 1982, en
col·laboració amb els ajuntaments del seu territori, un programa adreçat als escolars de 6è
d’educació primària. Aquest programa s’anomena «Coneguem
els nostres parcs» i té com a
objectius principals donar a conèixer els parcs que gestiona la
Diputació de Barcelona i sensibilitzar els escolars sobre la utilització racional dels recursos naturals. La campanya segueix les
orientacions de l’ordenació curricular d’educació primària i els
temes de treball corresponen a
l’àrea de coneixement del medi.
La campanya es desenvolupa en
dues etapes, sempre de la mà d’un
educador. En la primera es fa una

visita a l’escola, on es presenta un
audiovisual de la mà d’educadors
ambientals i es prepara la visita al
parc. En la segona etapa es fa una
visita guiada amb educadors al
parc natural escollit. El programa
disposa de material pedagògic
específic (quaderns del mestre i de
l’alumne). Aquest programa és
gestionat, en règim de concessió
administrativa, per La Vola, Companyia de Serveis Ambientals.
Objectius generals
• Entendre què és un parc natural i conèixer la normativa que
s’hi aplica
• Reconèixer la singularitat pròpia del parc visitat
• Adonar-se de la influència de
l’home sobre el paisatge
• Estudiar l’entorn de forma directa
• Ser conscients de la gran
importància del parc natural
per les múltiples funcions que
compleix: ecològica, social,
patrimonial…
Continguts
• Observació directa i indirecta i
recollida de dades
• Situació geogràfica i relleu
• L’activitat humana com a agent
transformador del paisatge
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Altres serveis

•
•
•
•

El bosc: producció i conservació
L’erosió: l’acció de l’aigua
Conservació de la natura
L’ús públic del parc
Informació per a les escoles
La Vola, Companyia de
Serveis Ambientals
Rossell, 2
08560 Manlleu
Tel. 938 515 055
Fax 938 515 056
lavola@lavola.com

Informació
per als ajuntaments
Servei de Parcs Naturals
Urgell, 187, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 420
Fax 934 022 926
s.parcsn@diba.es

SUBVENCIONS A GRUPS ESCOLARS
Per fer estades en equipaments
pedagògics propietat de la
Diputació de Barcelona, el Servei
de Parcs Naturals té oberta una
línia de subvencions a escoles i
altres entitats de la província de
Barcelona. Aquesta subvenció
pot arribar al 50% del cost de
l’estada si es tracta de centres
d’ensenyament que es troben

dins l’àmbit dels parcs naturals i
del 20% si són de fora.
Informació
Servei de Parcs Naturals
Urgell, 187, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 420
Fax 934 022 926
s.parcsn@diba.es
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Altres serveis

PROGRAMA «VIU EL PARC»

20

«Viu el Parc» és un programa coorganitzat pel Servei de Parcs Naturals
i l’Oficina de Difusió Artística de la
Diputació de Barcelona amb la
col·laboració dels ajuntaments de
l’àmbit de cada parc. Es fa des de l’any
1992 al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, des de 1993 al del
Montseny (amb participació de la
Diputació de Girona), des de 1995 al
del Garraf i des de 1996, al del
Montnegre i el Corredor i al Parc
Comarcal del Castell de Montesquiu.
Des de 2001 es desenvolupa un programa escolar «Viu el Parc» al Parc de
la Serralada de Marina.
El programa ofereix una sèrie d’activitats plàstiques, escèniques, musicals, literàries, folklòriques i de difusió del patrimoni natural i cultural,
que es porten a terme tant a l’interior dels parcs com en els municipis
que tenen el seu terme municipal
dins dels límits de l’espai protegit
durant un determinat període de
l’any: d’abril a juliol a Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, de maig a setembre a Montesquiu, de juliol a novembre al Montseny i de setembre a
desembre al Garraf i al Montnegre i
el Corredor. Cada any, el conjunt dels
cinc programes representa fer prop
d’un centenar d’actuacions escèniques en les quals participen aproximadament trenta mil persones i
mobilitza gairebé tres mil escolars
d’una seixantena de centres escolars.
El programa inclou en cada edició un
apartat específic adreçat als escolars
de cinquè de primària dels municipis

del parc, que comprèn activitats educatives a les escoles i el lliurament de
material pedagògic específic, com
també unes festes finals en un indret
emblemàtic de cada parc, on s’apleguen tots els nens i nenes participants. Amb la finalitat que les escoles
puguin participar en aquest programa, cal comunicar-ho anticipadament
al Servei de Parcs Naturals o a les
empreses concessionàries.
Aquest programa és gestionat en
règim de concessió administrativa
per l’entitat FUSIC, en el cas dels
parcs naturals del Montseny, Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf i
Montnegre i el Corredor, i per
La Vola, Companyia de Serveis Ambientals, en el cas del Parc Comarcal
del Castell de Montesquiu.
Informació
Servei de Parcs Naturals
Urgell, 187, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 843
s.parcsn@diba.es
Concessionaris
La Vola, Companyia de Serveis
Ambientals
Rossell, 2
08560 Manlleu
Tel. 938 515 055 Fax 938 515 056
lavola@lavola.com
FUSIC
Consell de Cent, 347, 2n
08007 Barcelona
Tel. 932 157 411 Fax 932 157 932
viuelparc@fusic.org
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Altres serveis

CERCLE D’AMICS DELS PARCS NATURALS
El Cercle d’Amics dels Parcs
Naturals és un col·lectiu d’usuaris
i simpatitzants dels parcs naturals
promogut per la Diputació de
Barcelona l’any 1995 amb l’objectiu de divulgar el coneixement
d’aquests espais i els valors associats a la seva preservació i desenvolupament sostenible.
El Cercle ofereix als seus socis
serveis diferents: àmplia informació, excursions guiades, activitats
lúdiques, facilitats en l’ús d’equipaments i possibilitats de participació voluntària en el manteniment i gestió dels espais protegits.
Hi ha cinc modalitats de socis:
individual (per a majors de 18
anys), juvenil (de 14 a 18 anys),
familiar, protector i voluntari. En
aquest darrer cas cal dedicar un
mínim de 25 hores anuals a tasques de protecció de l’entorn i de
suport en la gestió dels parcs.

Informació
Cercle d’Amics dels Parcs
Naturals
Consell de Cent, 347, s/àt.
08007 Barcelona
Tel. 8935 010 063

Mensualment (llevat dels mesos d’estiu) el Cercle organitza
sortides i excursions guiades per
als socis, els dissabtes o diumenges, als parcs naturals i espais
protegits, tant de Catalunya com
de fora.
També cada mes es programen conferències sobre espais
naturals i indrets d’interès paisatgístic d’arreu del món conduïdes
per especialistes en aquest gènere.
A més, a les vacances de Setmana Santa es programen excursions de diversos dies de durada a
espais protegits de fora de
Catalunya.
Com a nexe de comunicació
entre els associats s’edita un full
informatiu trimestral i una revista monogràfica, Amics, de caràcter anual, dedicada a divulgar
notícies i temes relacionats amb
els espais naturals protegits.
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Oficines dels parcs
naturals
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Parc
ParcNatural
Naturaldel
del Montseny
Montseny
Oficina del Parc Natural del
Montseny
Fontmartina
Ctra. de Sant Celoni al turó de
l’Home, km 10,8
08470 Fogars de Montclús
Tel. 938 475 102
Fax 938 475 368
p.montseny@diba.es
Horari: feiners, de 9.30 a 17 h;
festius, de 10 a 15 h

Parc
ParcNatural
Naturaldel
del Garraf
Garraf
Oficina del Parc Natural del
Garraf i Comarcal d’Olèrdola
La Pleta
Pista forestal asfaltada de Rat
Penat a Plana Novella, km 3,5
08870 Sitges
Tel. 935 971 819
Fax 935 970 892
p.garraf@diba.es
Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 15 h

ParcNatural
Naturalde
de Sant
Sant Llorenç
Llorenç de
Parc
del Munt
i l’Obac
Munt
i l’Obac
Oficina del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac
La Mata
Trencall de la ctra. de Terrassa a
Navarcles, km 14,8
Ap. de correus 71
08230 Matadepera
Tel. 937 433 020 - 938 318 357
Fax 937 433 300
p.santllorenc@diba.es
Horari: feiners, de 9 a 15 h

Parc
ParcNatural
Naturaldel
del Montnegre
Montenegrei el
Corredor
i el Corredor
Oficina del Parc Natural del
Montnegre i el Corredor
Carrer de l’Església, 13, 2n
08470 Vallgorguina
Tel. 938 679 452
Fax 938 679 092
p.montnegre@diba.es
Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 15 h
ParcComarcal
Comarcaldel
del Castell
Castell de
Parc
Montesquiu
Montesquiu
Oficina del Parc Comarcal del
Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell de
Montesquiu
08589 Montesquiu
Tel. 938 529 902 Fax 938 529 005
p.montesquiu@diba.es
Horari: feiners, de 10 a 17 h
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ecomanacions
i informació
generals
L’agricultura i la ramaderia són el mitjà
de vida de molts dels
habitants dels parcs naturals.
En la nostra estada al parc
tenim l’obligació de respectar el seu treball.
En els parcs naturals,
la major part de la
terra és de propietat
privada, però la conservació
del patrimoni natural i cultural és responsabilitat de tots.
L’aprofitament racional del bosc és una de
les activitats econòmiques més tradicionals als parcs.
Les tales són regulades per la
Llei forestal de Catalunya i les
normatives dels parcs.
La caça als parcs és
regulada amb la finalitat que es mantingui
la fauna que els caracteritza.
La presència i l’activitat humana als parcs
naturals ha deixat tot
un seguit de manifestacions al
llarg del temps: esglésies, castells, masies, camins, marges,
etc. Tot això constitueix un
patrimoni cultural d’una gran
riquesa que hem de conservar.
Respecteu tots els elements que configuren el paisatge dels

parcs. Recordeu que la nostra
societat els ha de preservar per
a les generacions futures.

leologia, i per tant se’n regula
la pràctica. Respecteu les indicacions que hi trobareu.

Els parcs són uns indrets idonis per
practicar esports a
l’aire lliure i per conèixer
millor el nostre patrimoni
natural i cultural. No us desvieu dels camins.

Recordeu que les castanyes només poden
agafar-se amb l’autorització dels propietaris dels
arbres.

Dins els parcs naturals només podeu
acampar a les àrees
destinades a aquest ús. Demaneu informació a les oficines dels parcs.
Apreneu a conèixer
els animals i les plantes de la muntanya.
Respecteu-los i recordeu que
algunes espècies com el boix
grèvol, la molsa o el margalló
són espècies protegides per
la llei. La seva recol·lecció és
penalitzada.

Recordeu que és
expressament prohibit de fer foc en
tot l’àmbit dels parcs. Cal ser
molt prudent amb tot allò
que comporti risc d’incendi,
com ara les cigarretes, la circulació motoritzada o l’abandonament de deixalles.
Doneu l’alerta si detecteu
una fumera sospitosa o truqueu al telèfon d’urgència
dels bombers (085).
La circulació de
vehicles no és permesa fora de les
carreteres i les pistes d’ús
públic. Respecteu els senyals.

Tingueu cura que
els vostres animals
de companyia no
molestin ni destorbin a
altres visitants del parc ni els
conreus o propietats dels
habitants del parc.

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc.
Deixeu-les a les papereres dels parcs o als contenidors de la vostra ciutat quan
torneu a casa.

Hi ha èpoques de l’any
en què és millor no
escalar en determinades zones ni practicar l’espe-

Si colliu bolets, no
malmeteu el bosc
utilitzant eines o
excavant la terra.
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Xarxa de serveis
i equipaments
d’educació
ambiental

Curs 2002-2003

Diputació de Barcelona
Servei de Parcs Naturals
Urgell, 187, 3a planta
08036 Barcelona
Tel.: 934 022 428
Fax: 934 022 493
www.diba.es
s.parcsn@diba.es

