CONSEQÜÈNCIES DE LES ACTIVITATS HUMANES
Et proposem que juguis al joc d’ordinador que trobaràs a la pàgina de l’ADENC
(www.adenc.cat)
En el joc, tu ets un conill que vols travessar la plana del Vallès des de Collserola fins a la
serralada de Sant Llorenç de Munt. Els conills, com la resta d’éssers vius necessiten poder-se
moure pel territori on viuen per poder realitzar les seves funcions vitals. Per això és important
que els espais naturals estiguin connectats entre ells.
Quines dificultats es troba el conill per anar de Collserola a Sant Llorenç del Munt?

Quins perills es troba pel camí?

Com has pogut veure en el joc, les activitats humanes són els principals perills que es troba el
conill per desplaçar-se d’un espai natural a un altre. Aquests perills són comuns als entorns de
les ciutats de molts municipis.
Amb l’ajuda del Google Earth localitza al voltant del teu municipi perills semblants als
que es troba el conill al joc. Fes una llista
Traiem conclusions...
Els espais naturals de zones molt poblades i urbanitzades com el Vallès pateixen forts
impactes. Però, quines conseqüències sobre els espais naturals tenen aquests
impactes?

Per què creus que és important que els espais naturals estiguin connectats?

Quines conseqüències poden patir éssers vius com el conill o la guineu amb la
disminució i fragmentació del espais naturals?
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COM CANVIA EL PAISATGE? ACTIVITAT DE SÍNTESI
A les activitats anteriors hem vist com el paisatge varia amb el pas del temps. Al llarg de les
estacions de l’any els camps i boscos canvien el seus colors, les seves olors, els seus sorolls, les
persones hi fem activitats diferents...
L’activitat humana també canvia el paisatge, i ho pot fer d’una manera dràstica.
Però, quines conseqüències sobre els espais naturals tenen aquestes modificacions del
paisatge?
Al plafó “Els espais naturals s’encongeixen i es fragmenten” podem llegir les frases següents:
“La superfície que ocupen els espais naturals i els agraris han anat disminuint de
manera contínua durant les darreres dècades .”
“La superfície dels espais naturals, no només disminueix contínuament, sinó que
aquells que queden es troben cada vegada més fragmentats.”
1. Què vol dir la primera frase? Explica-ho amb les teves pròpies paraules i posa’n algun
exemple que coneguis.

2. Explica amb les teves pròpies paraules que vol dir la segona frase i posa’n un exemple.

3. Completa aquest requadre:

Podem concloure que els espais naturals dels entorns de ciutats i municipis propers a
Barcelona han _____________________ i s’han ______________________ degut a
l’activitat humana.
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Com canvia el paisatge? Activitat de síntesi
Com afecta l’activitat humana al paisatge?
Pensa en els exercicis que acabes de fer i completa aquestes frases amb les paraules següents:
Impactes ambientals, contaminació, fragmentació, augmentat, disminució, urbanització

La població de la comarca del Vallès ha ___________________ força en els darrers
anys.
S’ha produït una forta ____________________ de la comarca.
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Les activitats humanes comporten _______________________ sobre els espais
naturals.
Les línies d’alta tensió, les autopistes i carreteres o les tanques dels horts marginals
provoquen la ______________________ dels espais naturals.
Les extraccions d¡àrids i les construccions aïllades provoquen la
____________________ dels espais naturals.
Els abocaments a l’aigua o al sòl provoquen la _____________________ dels espais
naturals.
Traguem conclusions...
Redacta un text que expliqui com pot afectar l’augment de la urbanització i de les activitats
humanes en els espais naturals dels entorns del teu municipi.

COM VOLEM EL NOSTRE TERRITORI?
COM PODEM EVITAR ELS IMPACTES?
L’activitat humana genera impactes sobre els espais naturals, però com podem evitar i
minimitzar aquests impactes? Et proposem que escoltis la cançó que trobaràs al web següent
http://www.adenc.org/actualitat_ambiental/ccqc/ccqc.htm . A continuació tens la lletra....
COM EL VALLÈS NO HI HA RES
El Ministeri de Foment
ha enviat un document
on proposa a l’ajuntament
una acció per al medi ambient?
Des de la Bisbal del Penedès,
vol fragmentar tot el Vallès.
Una autovia de 4 carrils
fins arribar al poble de Sils.
Cada poble té la seva raó,
per dir NO al Quart Cinturó!
D’Abrera a Terrassa, diuen que no el volen
de carreteres n’hi ha massa.
A Sabadell volen seguir sentint
el cant de l’ocell.
El Bonic poble de Castellar
ni sentir-ne a a parlar
i al Castell de Sentmenat
no volen perdre el prat.
Cada poble té la seva raó,
per dir NO al Quart Cinturó!
A Caldes de Montbui
tothom diu “ No el vull !”
A Sta Eulàlia de Ronçana
pensen partir el poble! quina bajanada !
Els de Lliçà Sostenible diuen que
és un projecte inadmissible.
i a Canovelles
es quedarien sense ovelles.
Cada poble té la seva raó,
per dir NO al Quart Cinturó!
Més al nord, cap a Llerona
no el volen ni en broma.
A Marata no volen perdre
el conreu de patata.
A la Roca del Vallès
volen menjar mongetes del ganxet
I a Granollers diuen que amb el tren
han d’invertir els diners.
Cada poble té la seva raó,
per dir NO al Quart Cinturó!
En Pere Quart ja ho deia fa temps
“ Com el Vallès no hi ha res”,
sempre i quant no s’hi construeixi
cap carretera de més ...Més carreteres, més

comunicació
directament proporcional a la contaminació.
I si l’aire té més diòxid de carboni
ens enviarà a l’infern, amb el dimoni.
No veieu que Terra s’està escalfant !
cada dia més, més calenta està ?
Si no parem de contaminar-la,
amb l’Homo Sapiens acabarà !
No, no no,no no, no no !!
No,no,no,no no al Quart Cinturó !!
I heus aquí aquesta cançó,
per dir NO al Quart Cinturó.
Quanta més gent la canti,
farà el Món millor!
No han pensat amb l’alternativa
de la bicicleta o el tramvia ?
Un bon tren de rodalies
i el problema es resoldria.
També el cotxe compartit
li hem treure profit.
I heus aquí aquesta cançó,
per dir NO al Quart Cinturó.
Quanta més gent la canti,
Farà el Món millor!
La solució a la mobilitat:
un transport públic de qualitat.
Ben segur que és més barat
que invertir en formigó armat.
I heus aquí aquesta cançó,
per dir NO al Quart Cinturó.
Quanta més gent la canti,
Farà el Món serà millor!
La mobilitat sostenible
és un projecte més que possible.
Mireu tot el que ja hi ha
i invertiu per millorar.
I heus aquí aquesta cançó,
per dir NO al Quart Cinturó.
Quanta més gent la canti,
Farà el Món millor !
NO al Quart Cinturó !
Farà el Món millor !
Música i Lletra de Fèlix de Blas.

Com volem el nostre territori?

Activitats
Què és el Quart Cinturó?

Subratlla a la lletra de la cançó els impactes que pot causar la construcció d’una
autopista com el Quart Cinturó.
Se t’acut algun altre impacte ambiental que no hi aparegui?
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Fes una llista de les alternatives a la construcció del Quart Cinturó que proposa la
cançó i posteriorment completa-la amb altres alternatives que se t’acudeixin.

Com es regulen els impactes els impactes ambientals que poden provocar les activitats
humanes?

QUIN TIPUS DE CIUTAT VOLEM?
A continuació et presentem dos tipus de ciutats diferents:

CARACTERÍSTIQUES

CARACTERÍSTIQUES

140.000m2 de superfície
530 habitatges
13 serveis (comerços i altres establiments)
98.000m2 de superfície d’ús públic
46 elements de mobiliari urbà

80.800m2 de superfície
53 habitatges
0 serveis
13.000m2 de superfície d’ús públic
13 elements de mobiliari urbà

Ciutat compacta

Ciutat Difusa

Com volem el nostre territori?

Activitat
A partir d’aquestes dades farem alguns càlculs per comparar els dos models de ciutat
Calcula la densitat d’habitants (nombre d’habitants/km2) pels dos models de ciutat.
Utilitza una mitjana de 3 persones per habitatge per fer els càlculs.
Ara calcula la densitat de serveis (nº de serveis/km2) i la densitat d’elements del
mobiliari urbà (papereres, bancs, gronxadors) pels dos models de ciutat.
Per últim, calcula el percentatge d’espai públic disponible als dos models de ciutat.

Reflexionem...
Quin model de ciutat ocupa més territori per habitant?
En quin model de ciutat els habitants tenen més necessitat del cotxe? Per què?
Quins avantatges i inconvenients presenta cada model de ciutat?
Quin model de ciutat és més beneficiós per als espais naturals? Per què?
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RECOPILEM: PLANIFICAR EL TERRITORI.

Què vol dir planificar?
Si busquem la paraula planificar al diccionari trobem definicions com...
“Formar el pla o projecte d’una activitat o conjunt d’activitats. Exemple: El
departament d’agricultura a planificat una repoblació forestal” Diccionari electrònic de
l’Enciclopèdia catalana

“Organitzar o dirigir (quelcom) segons un pla determinat. Exemple: Planificar una
sortida. Un robatori ben planificat” Diccionari de la llengua catalana. Institut d’estudis catalans
Quan planifiquem una acció o fem un projecte cal tenir en compte que cada decisió que
prenem pot tenir unes conseqüències i uns efectes. Per exemple, si planifiquem una
repoblació forestal cal pensar en quin espai la farem, perquè segons on la fem les plantes
tindran més èxit. També cal pensar en les conseqüències i efectes que poden produir les
plantes que introduirem sobre la resta de vegetació o fauna de la zona.
Planificar el territori vol dir ordenar els assentaments humans i les seves activitats. Durant

la planificació cal decidir quins valors naturals volem conservar, quin tipus de ciutats ens és
més agradable per a viure i quines infraestructures i instal·lacions necessitem i on volem que
vagin. També cal tenir present les conseqüències que pot tenir cada actuació que decidim fer
sobre el territori.

Recopilem....
Al plafó “Planifiquem i ordenem el territori” s’exposen alguns aspectes que cal tenir en
compte per planificar el territori d’una manera sostenible. Pots dir per què són sostenibles?
Les activitats que has fet anteriorment amaguen la resposta
“Afavorim la ciutat compacta en front de la urbanització dispersa”
“Potenciem el transport públic en lloc del privat”
“Mantinguem els espais agraris”
“Conservem la diversitat i la connectivitat dels espais naturals”
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QUÈ PROTEGIM? ANALITZEM ELS ESPAIS PROTEGITS

A la comarca del Vallès hi ha 11 espais naturals protegits. Compara el mapa dels espais
naturals protegits i el mapa dels usos del sòl del Vallès.

Mapa dels Espais Naturals Protegits del Vallès
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Font: DMAH

Mapa dels usos del Sòl del Vallès

Què protegim? Analitzem els espais protegits
Analitzem...
Quins elements del relleu queden protegits?

Quins hàbitats predominants trobem a les àrees protegides?
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Quins hàbitats queden desprotegits?

Com ja hem vist a l’exposició, i com pots observar al mapa d’usos del sòl, el paisatge del Vallès
inclou una gran diversitat de paisatges. A part dels relleus forestals (zones boscoses) trobem
una plana agrícola travessada per rius i rieres que també són imprescindibles per al
manteniment de la biodiversitat i la connectivitat entre espais, i en general pel futur dels
espais naturals.
Com has comprovat la major part dels espais protegits corresponen a zones boscoses i les
planes agrícoles i els rius i rieres queden desprotegits.

Per què creus que és més difícil protegir zones de la plana tot i la seva importància pel
futur del conjunt d’espais naturals?

