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Informació d’interès
EL TEMPS PASSA
Doncs sí, el temps passa, per tot i per tothom i en els massissos del Montnegre i el Corredor moltes coses
han canviat des de que a les masies hi havia bestiar, camps de conreu, vinyes i oliveres. Antigament, els seus
habitants construïen carboneres per fer carbó, forns de calç per obtenir calç de les roques calcàries, pous
de glaç per conservar el menjar i forns per fer rajoles. Tots aquests recursos i, d’altres com la llenya, l’aigua i
el suro, eren transportats amb ases, mules o cavalls.

Pila carbonera

Pou de glaç

Aquesta era la vida en els massissos del Montnegre i el Corredor fins fa uns 70 anys, quan el carbó i la llenya es van substituir per l’ús de combustibles fòssils, quan es van construir carreteres i el transport ja no era
amb bèsties, quan la vida als pobles costaners era més fàcil amb l’arribada del turisme. En aquest moment,
el Montnegre es va començar a despoblar i el bosc va començar a recuperar espais que l’ésser humà li
havia “robat” per fer-hi cultius. Moria així un estil de vida totalment lligat al bosc, i desapareixia, gairebé
totalment, el sector primari al Montnegre.
El Parc del Montnegre i el Corredor es va crear com a tal l’any 1989 (negreta) i actualment forma part de la
Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Com qualsevol espai protegir, el Parc disposa d’un Pla
especial de protección del medi físic i del paisatge, és a dir, d’un seguit de normes que tenen per objectiu
la conservació del seu territori per sobre dels interessos humans. Aquest fet ha provocat que les activitats i
la vida en aquest territori s’hagi vist totalment transformada. Algunes masies s’han orientat al turisme oferint
allotjament rural; i el bosc, tot i que es continua explotant per a obtenir llenya, principalment per a fer front
a l’augment de la demanda de biomassa com a font d’energia, també s’ha convertit en un espai de recerca,
educació, oci i benestar.
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L’activitat
ELS PASSATEMPS DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
El repte d’aquesta setmana consisteix en resoldre un seguit de passatemps, amb els quals descobrireu
personatges, activitats, elements i eines del passat i del present dels massissos del Montnegre i el Corredor.
Vet aquí el repte.

Juguem a uns mots encreuats, una sopa de lletres, dos jocs de les set
diferències i un joc de les relacions per descobrir el patrimoni històric del
Parc del Montnegre i el Corredor.
A les plànes següents, trobareu els passatemps que podeu imprimir. En alguns casos, com per exemple els
mots encreuats, segurament us haureu d’ajudar de la cerca per internet, doncs provablement algunes de les
paraules no les heu escoltat mai.
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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

Mots encreuats

VERTICALS
2. Eina de tall emprada en molts oficis sobretot el de llenyataire.
4. Part exterior de l’escorça de l’alzina surera.
6. Roca sedimentària de color negre, utilitzada com a combustible fòssil
7. Brancatge d'alzina, que servia per recobrir la barraca i la pila de les carboneres.
8C. Material de color blanc obtingut de la cocció de la pedra calcària i que
s’utilitza com a desinfectant.
10H. Eina emprada per tallar l’herba farratgera i el blat. També s’utilitzava en el
muntatge de les antigues carboneres.
12. Camperol que treballa les terres i el horts.
13. Persona que coneix bé les plantes remeieres i les utilitza per guarir.
15. Segona capa de suro que treu l’alzina.

HORITZONTALS
C1. Eina semblant a la serra, que consisteix en una fulla d’acer i mànec de fusta.
C10. Persones que, antigament, treballaven amb animals de càrrega transportant i repartint mercaderies entre masos, pobles i ciutats.
E6. Ofici de fabricar i vendre la calç, coent les pedres calcàries en forns de calç.
F12. Estri circular amb una reixeta al fons, que serveix per a separar a mà les
partícules de diferent grandària de farina, guix o altres matèries.
G1. Persona que es dedica a cuidar un ramat de cabres o ovelles.
I 3. Dona que treballa, viu i té cura del mas que no es seu, però que pot tenir un
contracte per explotar les terres a canvi d’un percentatge.
I 12. Eina utilitzada en agricultura per a cavar la terra, formada per una peça de
ferro a l’extrem i un mànec de fusta. Conegut també com a magall.
K2. Dona que viu habitualment al bosc.
O2. Terra humida, per cobrir la pila per damunt de l'embalum en una carbonera.
D'aquesta manera la pila només respira per allà on vol el piler.
P7. Substància medicinal que preparaven les remeieres per guarir.

Sopa de lletres
QUI POTS TROBAR PASSEJANT PEL PARC?
Troba vint personatges, animals o plantes que podries observar tot passejant
pel Parc del Montnegre i el Corredor.

GUARDA FORESTAL
EXCURSIONISTA
PASTOR
CICLISTA
MOTORISTA
CAÇADOR
BIOLOGA
POETA
INFORMADOR
PINTOR
BOSQUEROL
VEÏNA
ALZINA
MALLERENGA
MERLA
CABIROL
LIRÓ
ROURE
SERP
ROMANÍ

Les 8 diferències

Les 7 diferències

Joc de les relacions

