Des de l’associació
l
de propieta
aris per a la sostenibilita
at de les fin
nques agrofo
orestals de Matadepera
M
ai
Terrassa
a, us volem
m recordar que
q
gran pa
art del reco
orregut de la
l cursa passsa per cam
mins forestalls,
d’accés a terrenys agrícoles
a
i masies,
m
la ma
ajoria dels quals
q
són de
e propietat p
privada. Són
n camins qu
ue
at oberts pe
er la mateixa
a propietat per
p a la corrrecta gestió de les finqu
ues agrofore
estals. Com a
han esta
propieta
aris d’aquessts terrenys estem enca
antats de que tota la població
p
pug
gui gaudir de
d la natura
ai
que es puguin
p
utilitzar per a la
a realització
ó d’activitatss esportives i de lleure. No obstan
nt us escrivim
m
aqueste
es línies a fi que
q ens ajud
deu a conse
ervar aquests espais.
Cal que
q sigueu co
oneixedors que el mantenim
ment d’aquestts camins i de tot l’entorn ha
h estat possib
ble
gràccies a la gestió
ó que els titulaars i masoverss de les finquees han fet i continuen fent. La correcta gestió
g
d’aq
quests espais que
q s’ha fet, generació
g
darrera generació, és el que ha configurat aquest
a
paisatgge, del
qual tots en podeem gaudir.
Aquest espai albeerga tot un eco
osistema natu
ural complex (animals i plaantes, amb una elevada biodiversitat)
que es manté en un fràgil equilibri, que si els humans el trenquem pot comportar grreus conseqüè
ències,
per aquets motiu és importantt no recollir plantes, malmeetre caus i zon
nes de nidificaació i evitar em
metre
soro
olls innecessarris.
En aquests espaiss es desenvolu
upen activitatss econòmique
es (agrícoles i forestals principalment) qu
ue donen
feinaa a força gentt i que per tan
nt si el malmettem posem en
n perill aquestts llocs de treb
ball.

Per tot això des de l’asssociació de propietaris
p
per a la soste
enibilitat de les
l finques agroforestals
a
s us
demanem
d
el màxim resp
pecte per l’en
ntorn i que sobretot
s
tinggueu en com
mpte:
Circular solsaament pels caamins assenyaalats

No passar per
p corriols, jaa que el seu ús
ú continuat comporta
c
greu
us
proble
emes d’erosió i un fort impacte sobre l’e
ecosistema
No trepitjarr els conreus ni
n els seus maarges, no colliiu els fruits de
els
arbre
es, ja que són la font d’ingrressos dels aggricultors
Respecteu less masies i el seu
s entorn. Pe
enseu que en aquestes hi viu
v i
hi treballa ge
ent, i que per tant cal respe
ectar la intim
mitat de les zon
nes
c
circumdants
c
com
si fos el pati
p de casa vo
ostre
No colliu plantess (romaní, faarigola, té de roca..).
No llenceu deixalles.
d
Si to
othom llencess deixalles i ningú
n
les recolllís
comportaria una important degradació
ó de la qualitaat paisatgísticca a
l’hora que
e suposaria un
n important augment
a
del risc
r d’incendi..

I recordeu que :
A excepció de
d les cursess reglamentaades, quan circuleu en bicicleta feu‐h
ho a velocitaat
moderada, tingueu en compte
c
que d’aquest espai també en gaudeixen
n altres perso
ones.

