REPTE 3
Parc del Montnegre i el Corredor.
El joc del senglar

REPTE 3
Parc del Montnegre i el Corredor.
El joc del senglar

Informació d’interès
L’ESCOLA D’HORTSAVINYÀ
En Lau i en Blai són dos germans, de 8 i 6 anys que viuen a Hortsavinyà, al bell mig del Montnegre. Tot i que
en Lau fa segon i en Blai primer, van a la mateixa classe, doncs a l’escola d’Hortsavinyà són tan pocs nens i
nenes que les classes són per cicles i no per cursos, o sigui, primer i segon van junts, tercer i quart també, i
cinquè i sisè. Tres classes en total, a banda d’infantil.
És una escola petita, que es va crear l’any 2000 amb només 7 alumnes. Actualment en té uns 40. Té un pati
sense tanca i molt gran, els boscos del Parc del Montnegre i el Corredor. T’agradaria anar a una escola així?
Pensa-hi, què creus que hi guanyaries i què creus que hi perdries?
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L’activitat
EL JOC DEL SENGLAR
En Lau i en Blai, com tu, també estan confinats a casa, i igual que tu, també han hagut d’inventar jocs i activitats per passar l’estona. Heus aquí un dels jocs que han creat: El joc del senglar (de senglar a senglar i
torna a tirar). Com l’oca però en la versió del Parc del Montnegre i el Corredor.
Amb aquest joc, en Lau i en Blai, us conviden a descobrir llocs, personatges, activitats i normes del Parc del
Montnegre i el Corredor. Trobareu algunes informacions, proves i sorpreses en cadascuna de les caselles.
Vet aquí el repte.

Juguem al joc del senglar (de senglar a senglar i torna a tirar)
Per jugar a aquest joc només cal imprimir el taulell, un dau, i que cada participant busqui un petit objecte
per fer de fitxa, i igual que el joc de l’oca, es tracta d’anar tirant el dau i anar avançant caselles.
Veuràs però, que hi ha una casella en blanc. Aquesta l’hem deixat perquè la pensis tu. Amb la informació
que tens del Parc del Montnegre i el Corredor o amb la que pots trobar a internet:
https://parcs.diba.cat/web/montnegre
Et proposem que facis un dibuix a la casella i pensis una informació, prova o activitat que s’hi pugui
realitzar. Quan us torneu a trobar amb els companys i les companyes de classe, podeu unir les caselles que
heu dissenyat i crear un nou joc del senglar.
Per acabar, dir-te que aquesta primavera els boscos del Montnegre estan plens de colors... així que t’animem
a pintar el taulell del joc i posis color a aquesta passejada tan especial que t’han preparat en Lau i en Blai.
En les pàgines següents trobaràs el taulell del joc i les normes per jugar.
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Comparteix la teva feina amb nosaltres
En aquests dies de confinament, difícils per tots i totes, ens fa molta il·lusió rebre notícies teves, per aquest
motiu t’agrairíem molt que comparteixis, a les nostres xarxes socials, la teva feina.
Fes alguna fotografia de la teva feina i quan la tinguis, digues al pare o la mare que la pengin a les xarxes
socials amb les etiquetes següents:

Instagram: #Viuelparc
Twitter: @viuelparc, #viuelparc
Facebook: @Viuelparc
El programa Viu el parc a l’escola també disposa d’un blog: http://www.blogviuelparcescola.com
Si ens vols enviar fotografies del treball que has fet, o algun escrit explicant-nos la teva experiència treballant des de casa o fins i tot algun record d’alguna sortida en un parc natural, ens ho pots enviar a aquest
correu electrònic: viuelparc.escoles@diba.cat i nosaltres ho publicarem en el blog.
Per últim, també t’informem que tens a la teva disposició un joc sobre els parcs naturals de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: El joc de la diversitat dels parcs. Entra en el següent enllaç i
juga amb el pare, la mare o els germans: https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/el-joc
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Les normes del joc
El joc consisteix a tirar el dau i avançar el mateix nombre de caselles que hàgim obtingut en la tirada.
Busca el número de la casella en què has caigut, a la següent llista de regles del joc, a cada casella t’hi espera alguna sorpresa.
Llegeix en veu alta la informació i actua segons t’indiqui. Cada jugador o jugadora tirarà un sol cop seguint un
ordre que s’haurà establert a l’inici de la partida. Només es tirarà més d’un cop si ens ho indica la informació
de la casella en la qual hem caigut.
Cal arribar a la darrera casella amb una tirada justa del dau. Si et sobren números, tires tantes caselles enrere
com númeors et sobrin. Igual que al joc de l’oca!

LES CASELLES
Casella 1: Benvinguts al Parc del Montnegre i el Corredor. Estàs entrant en un espai protegit. un espai on
poder gaudir de la natura en estat pur. Prepara’t per gaudir de l’entorn: fes tres respiracions profundes.
Casella 2: De porc senglar a porc senglar i torna a tirar. Vés al següent porc senglar i torna a tirar.
Casella 3: A tot el parc està prohibit circular a més de 30 km/h. Animals i plantes són molt sensibles a la
presència dels humans. La circulació de cotxes o motos, la contaminació o els sorolls els poden espantar
poden arribar a desaparèixer del bosc. Com que t’has excedit de velocitat, un torn sense tirar.
Casella 4: Font de Santa Maria. Es tracta d’una font situada a sota de la capella de Santa Maria de Montnegre
de la qual només hi van quedar tres parets després de les destrosses de la Guerra Civil. Va ser restaurada
l’any 2009. Davant hi trobareu les restes del roure bicentenari, abatut per un llamp i declarat arbre monumental de Catalunya. Beu un got d’aigua o avança una casella.
Casella 5: Guarda forestal. Els guardes vigilen que tothom compleixi les normes del parc, també fan censos
de poblacions d’animals o vigilen si hi ha arbres malalts. és a dir, tenen cura del bosc i de tots/es els que hi
viuen. Anomena 3 normes del parc (3 coses que es poden o no es poden fer dins el parc).
Casella 6: Riera de pineda. De pont a pont i tira un altre torn. Passa a la casella 12.
Casella 7: A tot el parc està prohibit fer-hi foc. Un foc molt apagat o fins i tot fumar al bosc pot tenir efectes
devastadors. Com que t’han enxampat fent una foguera, dos torns sense tirar.
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Les normes del joc
Casella 8: Casella-repte. Inventa la teva pròpia casella del parc.
Casella 9: De porc senglar a porc senglar i torna a tirar. Vés al següent porc senglar i torna a tirar.
Casella 10: L’ocell. Al Parc del Montnegre i el Corredor hi ha molts tipus d’ocells. Les aus són molt importants
i formen part de la cadena tròfica. Per això és molt important evitar l’ús de pesticides i tenir cura dels boscos
que és on fan els seus nius. Anomena 5 ocells (recorda que en vas conèixer alguns al primer repte!) i avança
3 caselles.
Casella 11: L’ermita de l’Erola. Dedicada a la Mare de Déu de l’Erola i edificada al segle XVIII, està situada
on passava la línia divisòria dels termes d’Hortsavinyà i Vallmanya. En aquest indret se celebra cada any un
aplec i es canten “els goigs”. Canta una cançó que tu triïs.
Casella 12: Riera de Fuirosos. De pont a pont i tira un altre torn. Passa a la casella 6. (Si vens d’allà no cal que
hi tornis).
Casella 13: La taula de les bruixes. Estàs en un lloc místic i misteriós on hi ha una gran pedra amb uns gravats
de fa uns 4.000 anys. Es diu que aquí es reunien algunes bruixes i sobre aquesta pedra feien els seus rituals.
Imita a una bruixa o bruixot preparant la seva poció màgica, i digues 3 elements del parc que hi posaries.
Casella 14: Al Parc del Montnegre i el Corredor està prohibit llençar brossa. Les deixalles poden provocar
molts danys als boscos i la brossa pot trigar cents o milers d’anys en descompondre’s. Com que a Hortsavinyà no hi ha papereres ni contenidors, el que s’ha de fer és portar una bossa de casa on guardar la brossa, i la
llençarem al primer lloc adequat que trobem. Anomena quatre tipus diversos de deixalles.
Casella 15: L’escola d’Hortsavinyà. Al parc hi ha una escola pública enmig de la natura, per als nens i nenes
que viuen dins del parc. Anomena 10 elements que pots trobar a la natura (de flora, fauna o patrimoni).
Casella 16: La carbonera. Antigament en aquesta muntanya es sobrevivia gràcies als recursos que oferia el
bosc, un ofici molt tradicional era el de carboner. Les carboneres es feien en forma circular, apilant la llenya
i cobrint-la d’argila per combustionar-la i fer-ne carbó vegetal. Podríem utilitzar carbó per fer un dibuix d’un
animal del Montengre, però com que segurament no en tindràs a casa, fes-ho amb llapis i els altres participants han d’endevinar què és.
Casella 17: De porc senglar a porc senglar i torna a tirar. Vés al següent porc senglar i torna a tirar.
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Les normes del joc
Casella 18: Als parcs naturals, les tales d’arbres són regulades per la Llei forestal de Catalunya i la normativa dels parcs. La tala d’arbres accelera la degradació dels boscos quedant més exposats a les inclemències del temps. A més, un arbre triga molt a créixer!!! com que estaves fent llenya, vés fins a la casella 5,
la del guarda forestal, que t’explicarà una altra vegada les normes del parc.
Casella 19: Les alzines de Can Portell. La presència d’arbres centenaris és un bon indicador de la salut del
bosc. Aquí hi havia quatre arbres centenaris dels quals només se’n conserven dos en bon estat. Un llamp va
caure sobre un dels roures l’any 1996. Avança 3 caselles.
casella 20: Mel del Montnegre. Els boscos són font de recursos per a la gent de les poblacions del seu
entorn. Mitjançant l’apicultura els humans aprofitem el treball de les abelles per fer mel, cera, gelea real, i
pròpolis. Al montnegre s’hi fa una mel boníssima gràcies a les abelles. A banda de les abelles, podem trobar
molts altres tipus d’insectes al parc, i alguns fins i tot a casa. anomena’n 5 de diferents.
Casella 21: Església de Sant Llop d’Hortsavinyà. Aquesta església romànica sembla que podria datar dels
segles IX o X, i la primera documentació que es conserva és de l’any 1080. Amb el temps ha estat ampliada
i transformada diverses vegades, i s’hi destaca la seva façana barroca amb un rosetó i un bonic campanar.
Està situada davant de l’escola i te un cementiri adossat. És un lloc tan bonic que t’hi quedes una estona
passejant. Queda’t un torn sense tirar.
Casella 22: El pastor. Lofici de pastor és un dels que encara es conserven al Parc del Montnegre i el Corredor. Els ramats de cabres i ovelles, com ja sabeu, s’utilitzen per netejar el sotabosc i prevenir els incendis.
Fes la cabra!
Casella 23: Està prohibit alimentar als animals salvatges que viuen al parc, ja que es podria interferir en el
seu instint natural de caça i supervivència. Si volem observar animals sempre serà millor passejar pel bosc
amb tranquil·litat, sense llençar pedres o evitant trepitjar branques en caminar. El guarda t’ha vist alimentant
un cabirol, així que t’estaràs dues rondes sense tirar.
Casella 24: De porc senglar a porc senglar i torna a tirar. Vés al següent porc senglar i torna a tirar.
Casella 25: La remeiera. Les remeieres eren persones, majoritàriament dones, que coneixien molt bé les
plantes i flors, les recol·lectaven i les tractaven per fer medicines i ungüents guaridors, un ofici que encara es
manté avui dia. Anomena 3 plantes remeieres.
Casella 26: El forn de calç. Antigament s’aprofitaven les roques calcàries de la zona per coure-les en forns
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Les normes del joc
com aquest per extreure’n la calç. Les mantenien durant dies a altes temperatures i amb les pedres blanques
que en sortien, es feia pols de calç que servia per emblanquinar parets o desinfectar murs, entre altres utilitats.
Casella 27: Can Pica. Al parc no es poden construir noves edificacions, només reformar les existents; per
això es conserven les construccions antigues com les masies on viu gent. Can Pica és un mas rural que avui
funciona com a casa rural per hostatjar gent que ve a gaudir dels beneficis i la calma de la muntanya. Està
datada del segle XVIII i és un exemple del tipus de cases que es construïen antigament. Com que us hi trobeu tant a gust, us quedeu un torn aquí per descansar.
Casella 28: Darrer porc senglar. No vagis a cap més porc senglar ni tornis a tirar perquè ja és l’últim i estàs a
punt d’arribar! Al parc hi viuen moltes espècies d’animals en llibertat, sabries anomenar-ne cinc?
Casella 29: Has arribat! esperem que hagis gaudit molt d’aquest tomb pel Parc del Montnegre i el Corredor.

