Aquest estiu...implica't amb el Parc!
Dades generals:
Arqueolític
Vallés Occidental
Sílvia Comellas i Compte
scomellas@arqueolitic.com

Dades de l’experiència:
"Arqueolític és un programa de lleure juvenil per l'estiu al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac, amb format de camps de treball matinals en els que nois i noies poden
participar activament en projectes de millora del Parc. Una proposta lúdica basada en
l'experiència, la responsabilitat, la recerca, la reflexió i l'acció".
Els camps d'aprenentatge servei són una proposta molt enriquidora, l'acció dels nois i noies
repercuteix de manera positiva sobre el medi, resolent a petita escala necessitats reals d'un
entorn molt humanitzat i això els ofereix l'oportunitat de viure una experiència d'aprenentatge
plena, significativa i molt gratificant.
Aquesta proposta neix de la col·laboració entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac i l'equip d'Arqueolític. Els camps s'han realitzat entre els dies 2 i 26 de juliol de 2013, de
9h a 14h del migdia, els participants s'hi ha pogut inscriure per setmanes triant els projectes
amb els que més s'identifiquen.
Els/les joves participen en diferents accions de conservació del Parc, un per setmana, per tant,
les activitats es realitzen en diferents punts del massís seguint un calendari d'actuacions
consensuades amb tots els agents participants i prenent com a base les aules didàctiques del
Mas de la Mata (Coll d'Estenalles) i de La Muntada (Vall d'Horta). Hi ha servei d'autocar i
monitoratge des de Terrassa.

Descripció del projecte:
Setmana 1 (del 2 al 5 de juliol): Efectes de l'alta freqüentació d'una àrea: el Coll d'Estenalles, el
Montcau i la Cova Simanya. Parlarem de l'erosió de les codines, la gestió dels residus i el
patrimoni cultural de la zona com a resultat de l'ús del massís pel humans. La cova Simanya,
refugi dels prehistòrics i les tombes medievals de Coll d'Eres.
Setmana 2 (del 8 al 12 de juliol): Excursionisme al massís. Recuperem un camí històric.
Parlarem dels camins del massís, dels seus usos al llarg de la història i de l'excursionisme.
Condicionarem un tram de la xarxa de recorreguts del Parc.
Setmana 3 (del 15 al 19 de juliol): El efectes dels incendis a la Vall d'Horta. Recuperem les
caixes per a ratpenats. Parlarem de la fauna del massís i dels efectes dels incendis forestals.
Coneixerem el projecte de recuperació de l'espècie de ratpenat que cerca refugi als arbres i
participarem en la restauració de les seves caixes. També participarem al Projecte Nidum de
l'Associació Miloca, construint caixes niu. (Vegeu vídeo al final de l'experiència).
Setmana 4 (del 22 al 26 de juliol): Arbres i plantes del massís. Un jardí botànic al Parc. Parlarem
de la vegetació del massís i de l'explotació agrícola. Recuperarem el jardí botànic de la
Casanova de l'Obac. Recollida de planters a les vinyes, condicionament de la zona, confecció
de cartells informatius i preparació dels materials de difusió per les escoles i el municipi.
Projecte Anella Verda:
Un dia a la setmana treballarem al Centre de Documentació del Parc Natural, al Servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. Aquestes sessions combinaran la recerca
i documentació sobre els projectes setmanals al Parc i 4 itineraris per descobrir espais naturals
i agrícoles de l'Anella Verda de Terrassa.

Redacció: Sílvia Comellas i Compte, octubre de 2013.
Aprenentatges que s'han donat:
-

S'ha pres consciència sobre la importància d'impulsar accions de millora
mediambiental, de conservació del territori i del patrimoni històric.

-

S'ha conegut el massís de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac i s'ha entès perquè
està catalogat com a Parc Natural.

-

S'ha descobert la gran diversitat de l'ecosistema del massís.

-

S'ha conegut les entitats que realitzen tasques de conservació al parc, col·laborant-hi.

-

S'han situat diversos elements patrimonials dins el marc històric del massís.

-

S'han treballat dinàmiques de grup positives: organitzar-se per treballar en equip,
pressa de decisions consensuades, avaluació de la feina feta i prioritzar necessitats en
funció del temps disponible i les capacitats dels participants.

-

S'ha reconegut el Centre de Documentació del Parc Natural com a eina de cerca i
consulta sobre el massís.

-

S'han descobert rutes per fer a peu des de Terrassa, utilitzant el transport públic.

Descripció del servei:
-

Realització de tasques de conservació i millora de l'entorn natural i patrimonial,
complementant la tasca professional dels tècnics de Servei del Parc Natural.

-

Proposta i difusió per Internet de solucions als problemes detectats.

-

Entrega a l'Àrea d'Usos del Parc d'un dossier amb les fitxes d'incidències elaborades a
partir de l'observació directa.

-

Entrega al biòleg del Parc d'un petit informe sobre l'estat de les caixes per ratpenats a
la Vall d'Horta.

-

Fabricació de caixes niu del Projecte NIUS per col·laborar amb els alumnes de primària
de l'escola de Mura.

-

Difusió per Internet del Projecte de l'Anella Verda impulsat des de l'Àrea de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Terrassa.

Àmbits de servei: Medi ambient, Patrimoni cultural
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Març de 2013
Data de finalització del projecte: Juliol de 2013
Entitats que participen a l'experiència: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
(Diputació de Barcelona), Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac, Ajuntament de Terrassa - Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Associació Miloca,
Centre Cultural de la Casa Nova de l'Obac (CIMA).
Més informació sobre aquesta experiència a l'arxiu/s:
Bloc Anella Verda_implicatalparc.pdf
Bloc Coll Estenalles_implicatalparc.pdf
Bloc Vall dHorta_implicatalparc.pdf
Veure vídeo "Caixes per a ratpenats a la Vall d'Horta"

Dades de contacte:
Adreça: Major, 21 4-4, 08224
Població: Terrassa
Comarca: Vallés Occidental
Telèfon: 93 789 44 56
Correu electrònic: scomellas@arqueolitic.com / arqueolitic@arqueolitic.com
Web: http://www.arqueolitic.com

