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QUE PODEM FER PER PROTEGIR EL MEDI NATURAL 

 Acció Què hi guanyem? 

Recordem que no és permès encendre foc en zones 

forestals ni urbanitzacions si no es disposa d'autorització o 

comunicació . Si seguim aquesta normativa...  

evitem el risc d'incendi (telèfon 

d'emergència en cas d'incendi: 112) 

Si volem fer un dia de pícnic al bosc, podem menjar sense 

fer foc. Així... 

evitem el risc d'incendi 

Recordem que llençar una cigarreta encesa en un entorn 

natural està prohibit. Si complim la llei... 

evitem el risc d'incendi 

Si no deixem les escombraries al bosc i les llencem al 

contenidor més proper o bé a casa...  

evitem abocaments incontrolats i 

tenim un bosc més net 

Si anem amb vehicle, només es pot circular pels camins 

on és permès i aparcar-lo en llocs adients. Val la pena 

caminar una mica i gaudir realment de la natura tot 

passejant. D'aquesta manera...  

conservem el bosc 

Si arranquem fruits, arrels o plantes o tallem llenya dels 

parcs forestals, estem incomplint la llei. Si respectem la 

normativa... 

provoquem menys erosió del sòl i 

afavorim la conservació del medi 

El bosc 

Si collim molsa i humus ho hem de fer en els llocs on està 

autoritzat. Així...  

preservem la biodiversitat 

Les 

rieres i 

els 

torrents 

Si no hi aboquem deixalles, tal com prohibeix l'Ordenança 

de residus urbans i neteja viària ,...  

evitem la contaminació de l'aigua 

Si respectem les banderes de seguretat...  evitem perills innecessaris a causa 

de l'estat de la mar 

Si som prudents i seguim aquestes recomanacions: 

- no endinsar-nos en zones profundes si no sabem nedar 

- no nedar a contracorrent 

- no ficar-nos de sobte a l'aigua després de prendre el sol 

- no banyar-nos immediatament després de menjar 

- no tirar-nos de cap en un fons desconegut ni des dels 

espigons o les roques 

- vigilar en tot moment els nens petits...  

evitem accidents 

Si complim la llei i no deixem cap tipus de deixalla a la 

platja, ni les burilles de les cigarretes...  

tenim l'aigua i la sorra més netes, i 

evitem infeccions per talls o 

punxades 

Si no utilitzem sabó a les dutxes de la platja (està 

prohibit) ni detergents en altres activitats... 

hi ha menys contaminació de l'aigua 

La platja 

Si no posem música molt alta, no cridem, no llencem sorra 

o esquitxem... 

respectem les altres persones que 

també volen gaudir de la platja 

 


