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BONES PRÀCTIQUES Cuides el Parc perquè...
• Vens en transport públic com a prioritat. I circules amb prudència, no aparcant als vorals de
conreus o sobre la vegetació del parc, si vas en vehicle privat.
• Evites sons i crits innecessaris per què tothom pugui gaudir de la tranquil.litat del parc.
• T’enduus les deixalles que has generat conscient de la dificultat que té buidar papereres al cor
del parc.
• Respectes les propietats, les masies, esglésies i els elements patrimonials.
• No alliberes espècies exòtiques que alteren els ecosistemes del parc. Ni afavoreixes la
domesticació del senglar, donant-los de menjar.

.... si vas a peu
• Ho fas per camins i corriols marcats sense obrir nous camins de pas.
• Portes bastons amb protecció de goma per evitar l’erosió en camins freqüentats.
• Respectes la vegetació, no talles plantes ni arrenques molsa.
• Tens cura dels teus animals de companyia . El portes lligat i vigiles que no entri en
conreus ni propietats.

10 Consells importants

HORTA

Emporta’t les deixalles.
Només trobaràs papereres
als equipaments del Parc.

No malmeteu les plantes ni
la coberta del sòl.

Els corriols i senders de
menys de tres metres són
només per anar a peu.

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

Les bicis i els cavalls han
de circular per camins de
tres metres d’amplada.

Els animals de companyia han
d’anar lligats. Cal deixar l’espai
net dels seus excrements.

La velocitat màxima per les
pistes és de 20km/h. Els
vianants tenen prioritat de pas.

Eviteu domesticar la fauna
salvatge, especialment al
senglar. No els doneu menjar.

Aparqueu en indrets
senyalitzats respectant les
zones conreades.

Està prohibit fer foc i
barbacoes fora dels espais
habilitats.
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