CONSELLS PER A UNA CORRECTA VISITA AL PARC
NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ofereix nombrosos
recursos per a ser visitat des del punt de vista de la docència. El seu ric
patrimoni, natural i cultural, i la proximitat als centres educatius són factors
claus a l’hora de ser triat com a terreny per a la formació i també per a
l’esbarjo.
El parc, amb la contribució d’empreses d’educació ambiental que formen
part del Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, ha
elaborat el Pla d’educació i sensibilització ambiental que ha de contribuir a
millorar els objectius i les funcions del parc.
Des del parc natural us volem fer arribar informació per ajudar-vos a que
aquesta visita sigui més profitosa alhora que disminueixi l’impacte sobre
els sistemes naturals.
•

Per una visita més interessant al parc, us recomanem que
contracteu empreses d’educació ambiental adherides a la Carta
Europea de Turisme Sostenible, per a més informació consulteu la
web: xurl.es/educacioambiental

•

Si decidiu venir sense servei de guiatge, aviseu prèviament al:
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
Ctra. de Terrassa a Navarcles (BV-1221), km 14,8
Apartat de correus, 71
08230 Matadepera
A/e: p.santllorenc.estena@diba.cat
Tel. 938 317 300

•

El parc disposa d’equipaments d’educació ambiental, poseu-vos-hi
en contacte:
-

La Casa Nova de l’Obac (A/e:
p.santllorenc.obac@diba.cat)

-

La Muntada (A/e: p.santllorenc.munt@diba.cat)

•

El parc disposa de centres d’informació i altres equipaments que
contribueixen a difondre els valors del parc i fer més enriquidora la
visita. Per a més informació consulteu la web: xurl.es/equipaments

•

Existeixen itineraris amb cartells interpretatius dels diferents
elements del patrimoni natural i cultural del parc a les tines de la
vall del Flequer, a la vall d’Horta, a Matadepera, a Talamanca a
Vacarisses i a Sant Vicenç de Castellet que poden contribuir a fer
més rica la visita al parc. Per a més informació consulteu la web.
http://www.diba.cat/parcs/itineraris/stllorenc/

•

Al parc natural no hi ha contenidors de reciclatge de deixalles per
tal de minimitzar-ne l’impacte ambiental, preservar l’espai natural i
facilitar el reciclatge de residus. Cal que els alumnes s’emportin
les deixalles que generin i fer-ne el corresponent reciclatge. És
recomanable que aquesta informació la feu arribar a les famílies
en el moment de plantejar la sortida.

•

Al voltant de Tots Sants/la Castanyada (del 10 d’octubre al 7 de
novembre) la zona del coll d’Estenalles i el Montcau reben moltes
escoles. Per tal de conèixer altres indrets més adequats, podeu
contactar amb nosaltres a través del Centre d’Informació del Coll
d’Estenalles.

•

Periòdicament s’edita una nova versió de la Guia d'equipaments
d'educació ambiental i ús públic, de la qual s’envia un exemplar al
vostre centre educatiu. En el cas que no la rebeu envieu-nos un
correu a p.santllorenc@diba.cat.

•

Per a més informació sobre els recursos pedagògics de què
disposa el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, podeu
consultar el següent link: http://www.diba.cat/parcsn

