Xarxa de Parcs Naturals

BENVINGUTS
AL PARC

Guardes forestals
Què fem?

Els guardes forestals de la Xarxa de Parcs Naturals
constituïm l’equip humà encarregat de vetllar per la
salvaguarda de la natura i la protecció i conservació
d’aquests espais protegits.
El nostre compromís és actuar segons els valors del
servei públic. I ho fem en base a les següents línies
d’actuació:

1. Transmetre els valors naturals
i culturals del parc
• Aplicant, informant i fent complir la normativa del
parc
• Informant sobre les activitats compatibles per protegir el medi natural
• Potenciant el coneixement i el respecte vers el medi

2. Ser propers
• Col·laborant i cooperant amb els habitants del parc
• Vetllant per la seguretat dels residents i usuaris del
parc
• Transmetent una imatge que doni seguretat i con
fiança
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3. Implicar-se en el propi àmbit
territorial de treball i amb la seva gent
• Tenint coneixement del territori i dels seus habitants
• Informant sobre les mancances i incidències que
afecten el parc i vetllant per a la seva resolució
• Vigilant l’estat del parc, així com el seu patrimoni,
tant el públic com el privat

4. Fomentar la comunicació vers la
ciutadania
• Sent respectuosos i receptius a les preguntes i responent-les adequadament
• Resolent conflictes i cercant solucions o alterna
tives
• Actuant davant les emergències

5. Mostrar l’eficiència de l’organització
• Col·laborant i cooperant amb totes les administracions i els cossos de seguretat
• Recollint propostes i suggeriments
• Fent propostes de millora
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals
Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Diputació de Barcelona o a través d’un consorci
Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Generalitat de Catalunya o a través d’un consorci

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona posa
a l’abast dels ciutadans centres d’informació i documentació,
itineraris senyalitzats i rutes guiades, museus i exposicions,
equipaments pedagògics i culturals, albergs, allotjaments
rurals i d’acampada, publicacions i audiovisuals, tallers, cursos i estades ambientals, entre d’altres serveis i activitats.

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc
Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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