Parc del Garraf
La Xara i el Pau i l’àliga perdiguera
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Aquí tens un mapa del Parc del Garraf. Mira de localitzar
els llocs que sobrevolen la Xara i el Pau.
Et donem algunes pistes: el poble de Garraf i l’avenc de
la Falconera són a tocar del mar. També ho és la cala

Morisca, cau dels pirates. En canvi, per anar al castell
d’Eramprunyà te n’has d’anar més cap a l’interior: pensa que els bombers hi pugen per la carretera de Gavà
a Bruguers.
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Al conte, mentre l’àvia porta als nois una
xocolata calenta, ells visiten la web de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona. A la web tu també pots veure
els vídeos de l’àliga perdiguera i, si és època de cria, fins i tot en pots visitar el niu i
els polls en directe (això passa cap a la primavera). Només cal que escriguis l’adreça
http://www.diba.cat/parcsn, triïs “Parc del
Garraf” i, un cop a dins, seleccionis
“WEBCAM” a la barra superior. Hi descobriràs coses molt interessants sobre la vida
d’aquest ocell. Apunta aquí les característiques següents sobre l’àliga perdiguera:

Com neix:

Com menja:

Com creix:

Com aprèn a volar:

Altres característiques:
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Al Parc del Garraf, hi viuen molts animals i plantes. Alguns surten al text del
llibre i altres a les il·lustracions. També
els pots trobar en aquesta sopa de lletres:
en total són 10 animals i 6 plantes (en
horitzontal, d’esquerra a dreta, i, en vertical, de dalt a baix i de baix a dalt).
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A les pinedes del castell d’Eramprunyà, la Xara i el Pau
es troben amb un terrible incendi. Sens dubte, algú poc
curós havia llençat una punta de cigarreta, o havia encès
un foc que després se li havia escapat de les mans.

I és que, quan visitem la natura, hi ha coses que no s’han
de fer. Escriu, en dues columnes, tot allò que creus que es
pot fer i que no s’ha de fer quan passeges pel bosc.

Al bosc puc fer

Al bosc no puc fer
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T’agrada llegir? Doncs, per acabar, et fem alguns suggeriments de lectura. El conte fa referència a tres llibres
juvenils que segur que t’agradaran molt:

• En un altre moment tretze pirates ataquen la Xara
i el Pau: és un homenatge a Jim Botó i els tretze salvatges, de
Michael Ende.

• El primer és el que inspira la història: El meravellós viatge
de Nils Holgersson, de la premi Nobel sueca Selma Laguerlof,
en el qual un nen entremaliat és reduït a la mida d’un nan
i viatja tot un estiu sobre el coll d’una oca.

• Finalment, a Allà on viuen els monstres, de Maurice Sendak, un nen viu una estranya i divertida aventura en un
país meravellós i, quan torna a la seva habitació, com els
passa a la Xara i el Pau, troba el sopar encara calent.
Què creus que vol dir això?

En el parc del Garraf la propietat de la terra és
tant pública com privada, però el manteniment
i la millora d’aquest patrimoni és responsabilitat
de tothom.

Recordeu que està expressament prohibit de fer
foc en tots tres parcs (s’hi inclouen les barbacoes).

La caça al massís és regulada amb la finalitat que
es mantingui la fauna que el caracteritza.

La circulació de vehicles no és permesa fora
de les carreteres i les pistes d’ús públic.
Respecteu els senyals.

Tots tres parcs són un indret idoni per practicar
esports a l’aire lliure i per conèixer millor
els nostres patrimonis natural i cultural.
Utilitzeu la xarxa de pistes i camins.

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc.
Deixeu-les a les papereres del parc o als contenidors
de la vostra localitat quan torneu a casa.

Respecteu tots els elements que configuren el
paisatge dels parcs. Recordeu que la nostra societat
l’ha de preservar per a les generacions futures.

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu
el bosc utilitzant eines o excavant la terra.

La presència i l’activitat humana en aquests tres
espais han 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.
El rocam del massís també és protegit.
No és permès alterar-lo o extreure’l.

El margalló és una espècie protegida per la llei
i se’n penalitza la recol·lecció.

Si trobeu alguna tortuga mediterrània, respecteula. Recordeu que és una espècie protegida i que la
captura i tinença són sancionades per la Llei de
protecció dels animals.

Hi ha èpoques de l’any en què és millor no escalar
en determinades zones, i per tant se’n regularà la
pràctica. Respecteu les indicacions que trobareu en
alguns punts d’accés a vies d’escalada.

www.diba.cat/parcsn

EQUIPAMENTS DELS PARCS DEL GARRAF,
OLÈRDOLA I EL FOIX
Oficina del Parc i Centre d’Informació La Pleta
Ctra. de Ratpenat a Plana Novella, km 3,5. 08859 Begues
Exposició permanent i audiovisual multimèdia
«El Garraf, parc natural».
Horari: dimarts, dimecres, dijous, divendres,
dissabtes i festius, de 10 a 15 h.
Tel. 935 971 819, a/e: p.garraf@diba.cat
Centre de Documentació del Parc del Garraf. Gavà
Museu de Gavà. Tel. 936 382 570
a/e: p.garraf.cdgava@diba.cat
Centre de Documentació del Parc del Garraf.
Vilanova i la Geltrú
Biblioteca Joan Oliva
Tel. 938 932 039, a/e: p.garraf.cdvilanova@diba.cat
Escola de Natura Can Grau
Tel. 937 432 094 a/e: p.garraf.cangrau@diba.cat
Observatori Astronòmic del Parc del Garraf
Tel. 938 143 189, a/e: p.garraf.observatori@diba.cat
Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts
Ctra. de Ratpenat a Plana Novella, km 6,5. 08859 Begues
Tel. 935 970 891, a/e: p.garraf.vallgrassa@diba.cat

