Perquè és font de vida
× Un mosaic d’hàbitats on hi viuen gairebé 5.500 espècies
diferents d’éssers vius.

Perquè la vegetació
× Fa de filtre natural de pols i elements tòxics.
× Produeix oxigen.
× Reté CO2 i altres gasos contaminants, contribuint a la reducció
de l’escalfament global del planeta.
× Modera el clima, ajudant a estalviar energia.
× Reté i emmagatzema l’aigua de pluja.
× Reté i protegeix el sòl de l’erosió.
× Actua de pantalla acústica i ens permet sentir altres sons.

Perquè és un espai
on viure i conviure
× Un espai habitat i utilitzat des de fa més de 100 mil anys
on s’ha generat tradició i cultura.
× Que contribueix a la nostra salut i benestar. Fer esport
i passejar ens permet estar en forma i millorar la salut.
× Que afavoreix la creativitat i el coneixement,
i és un punt d’inspiració.
× Que ens acull i on tothom hi pot gaudir de moments
de complicitat, alegria i aventura.
Els Espais Naturals tenen tres grans funcions:
ecològica, productiva i social.
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Cuides el parc quan
× Prioritzes el transport públic per arribar-hi.
× Evites sons i crits innecessaris per gaudir de la tranquil·litat.
× Respectes les plantes i els animals que hi viuen.
× T’endús les deixalles que has generat.
× Respectes propietats, masies, esglésies i elements patrimonials.
× No alliberes espècies exòtiques que alteren els ecosistemes.
× No afavoreixes la domesticació del senglar, donant-li de menjar.

— vas a peu
× Per camins i corriols marcats sense obrir nous camins de pas.
× Amb bastons amb protecció de goma per evitar l’erosió.
× Respectant la vegetació, sense tallar plantes
ni arrencant molsa.
× Tenint cura del teu animal de companyia portant-lo lligat
i recollint els seus excrements.

× Emporta’t les deixalles. Només trobaràs
papereres als equipaments del Parc.
× Els corriols i senders de menys de tres metres
són només per anar a peu.
× Les bicis i els cavalls han de circular per camins
de tres metres d’amplada.
× La velocitat màxima per les pistes és de 20
km/h. Els vianants tenen prioritat de pas.
× Aparqueu en indrets senyalitzats
respectant les zones conreades.

— vas a cavall

× No malmeteu les plantes ni la coberta del sòl.

× Cedint la prioritat als vianants.
× Cavalcant al pas, al trot si hi ha visibilitat i mai al galop.
× Circulant per camins de 3 metres, en renglera
i un màxim de 5 cavalls en grup organitzat.

× No deixeu anar espècies forànies, com
tortugues o ocells exòtics.

— vas en bici
× Circulant només per la «Xarxa d’Ús ciclista del Parc»,
camins de 3 metres.
× Limitant la velocitat a 20Km/h.
× Respectant la prohibició de fer curses, de fer dreceres
i de passar per corriols.
Som 2,5 milions de persones que visitem el Parc
cada any. Sentim-nos partícips de la seva conservació
i difonguem-ne els seus valors.
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10 Consells

× Els animals de companyia han d’anar lligats.
Cal deixar l’espai net dels seus excrements.
× Eviteu domesticar la fauna salvatge,
especialment al senglar. No els doneu menjar.
× Està prohibit fer foc i barbacoes fora dels
espais habilitats.
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