
 

 

INFORME DE LA PRIMERA FASE DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 

DE PROTECCIÓ DEL PARC NATURAL DEL CADÍ – MOIXERÓ 

SESSIONS INFORMATIVES 

1. Introducció  

La fase informativa és la primera etapa del procés participatiu per a l’elaboració del nou Pla de 

Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Cadí – Moixeró. Aquest procés està 

obert a tota la ciutadania tot i que vol cridar a la participació expressa a tots els sectors 

socioeconòmics del territori del Parc.  

Aquesta primera fase s’ha desenvolupat durant el mes de setembre, amb els objectius principals de 

donar a conèixer el Pla de Protecció com instrument previst a la normativa sobre espais naturals a 

Catalunya i explicar el funcionament del procés participatiu previst. Tot i ser una fase eminentment 

informativa, també hi ha hagut espai per començar a recollir la visió del territori.  

2. Calendari i assistència 

S’han realitzat tres sessions informatives al llarg del mes de setembre d’acord amb el calendari 

següent: 

Taula 1: Detall de les sessions informatives 

Període Data Municipi Espai Sessió Assistents Nombre 
d’aportacions 

Se
te

m
br

e 

10/09/2019 
Bellver de 

Cerdanya 
Centre Cívic La Cerdanya 37 16 

12/09/2019 Bagà Centre del PN del Cadí-Moixeró Berguedà 17 10 

25/09/2019 Alàs Local social Nou  Alt Urgell 22 15 
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Figura 1 Distribució territorial de les sessions informatives 

 

Les sessions han tingut una assistència de 76 persones, representant la diversitat comarcal i 

sectorial del territori del Parc del Cadí – Moixeró. A continuació es mostren les dades de 

representació per sector, primer globalment (Figura 1) i després per territori de pertinença de les 

persones assistents (Figura 2). 

Figura2 Distribució de les persones assistents per sectors 

 
(*)les persones sense adscripció sectorial són aquelles que no han assenyalat el sector amb el qual s’identifiquen. NOTA: Cal tenir en 

compte que una mateixa persona pot haver assenyalat  més d’un sector. 
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Figura3 Distribució de les persones assistents per sectors i territori 

 
NOTA: Cal tenir en compte que l’eix horitzontal fa referència al territori d’origen o representació dels assistents, no al de celebració de 

la sessió; són transversals aquells agents que representen una entitat que actua a tot l’àmbit del Parc Natural. 

3. Desenvolupament de la fase informativa 

a. Difusió i preparació prèvia 

El procés participatiu que ha de servir de punt de partida pel nou Pla de protecció del Parc Natural 

del Cadí – Moixeró es va engegar formalment el passat 5 de juliol de 2019 amb la presentació que 

se’n va fer davant la Junta Rectora del Parc, celebrada al Centre d’Interpretació del Parc Natural 

Cadí-Moixeró de Talló (Bellver de Cerdanya), on també es van convidar a tots els Ajuntaments amb 

territori dins el Parc.  
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Al llarg de les setmanes prèvies a les sessions informatives, des de l’oficina gestora del Parc s’ha fet 

una gran tasca de difusió del procés i d’invitació a la participació tant a través dels mitjans de 

difusió propis del parc (web, xarxes socials), com mitjançant els actes on el Parc ha tingut presència. 

També s’ha fet difusió des del Departament de Territori i Sostenibilitat (veure notícia). 

Han rebut convocatòria específica a les sessions informatives els representants de les 

administracions locals del territori (ajuntaments i consells comarcals), del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA i entitats i associacions del sectors turístic, 

agroramader, de la caça i pesca, forestal i ambiental. Tractant-se d’una convocatòria oberta a 

tothom, s’ha demanat també la col·laboració dels ajuntaments i les entitats del territori del Parc 

per a la difusió de les sessions presencials.  

Complementant aquesta tasca de difusió, s’ha creat un espai específic pel procés participatius del 

Cadí – Moixeró al portal de participació de la Generalitat de Catalunya disponible a l’adreça 

https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero. 

b. Desenvolupament de les sessions 

Les tres sessions s’han repetit a les tres comarques seguint la mateixa dinàmica (per al detall de 

cada sessió es pot consultar les actes que s’adjunten a aquest informe).  

- Recepció i benvinguda 

A la recepció de les persones assistents se’ls ha fet entrega d’un full de propostes per recollir 

dades estadístiques (representació, sector) i deixar constància de la seva visió sobre què ha de 

recollir el Pla de protecció i sobre el propi territori del Parc i quins són els agents que han de ser 

presents en el procés participatiu. De manera opcional, també han pogut deixar les seves dades 

personals per poder seguir informats sobre el procés de manera directa (el format utilitzat 

s’adjunta com annex a aquest informe). 

A la sessió informativa de Bellver de Cerdanya s’ha comptat amb la presència del Sr. Francesc 

Xavier Porta, alcalde de Bellver, per donar la benvinguda als assistents i del Sr. Jaume Vicens 

(Subdirector General de Boscos i Biodiversitat) en representació de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural per fer la presentació de la sessió. El Sr. Ferran Miralles, 

director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural,  ha presentat les sessions de Bagà i 

Alàs, on també s’ha comptat amb l’assistència de la Sra. Mª Carmen Ribó Domenjó, alcaldessa 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/377185/tret-sortida-al-proces-participatiu-del-pla-proteccio-del-medi-natural-paisatge-del-parc-natural-del-cadi-moixero
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
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d’Alàs i Cerc, per donar la benvinguda als assistents.  Igualment, la Direcció del Parc Natural ha 

estat present en la presentació i benvinguda als assistents en totes les sessions.  

- Presentació del Pla de Protecció com a instrument. 

La primera part de la sessió s’ha dedicat a informar dels objectius, estructura i abast d’un Pla de 

protecció del medi natural i del paisatge per part de representants de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat. S’ha explicat que aquests 

Plans tenen per objecte la protecció, l'ordenació i la gestió dels espais naturals, que determinen 

els objectius de l'espai i regulen els usos del sòl i l'aprofitament dels recursos naturals i l'ús 

públic i de gaudi de l'espai. A més,estableixen les mesures normatives i d’actuació necessàries 

per a conservar el patrimoni natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística 

dels espais naturals. Els Plans de Protecció també poden establir la zonificació, la regulació de la 

seva xarxa viària, zones perifèriques de protecció, àmbits d'influència i àmbits de connectivitat 

amb altres espais, i mesures de promoció socioeconòmica i de governació de l'espai. 

- Presentació i funcionament del procés participatiu. 

La segona part de l’exposició s’ha dedicat a explicar el funcionament del procés participatiu per 

part d’ARDA Gestió i Estudis Ambientals, empresa contractada per dissenyar i facilitar el procés. 

El procés participatiu s’ha concebut com una etapa preliminar d’elaboració del Pla de protecció, 

és a dir, previ a la seva redacció. La participació s’ha dividit en diferents fases, trobant-nos ara 

en la fase informativa. Un cop acabada aquesta, durant el mes d’octubre es desenvoluparà la 

següent, pròpiament participativa. La fase participativa consistirà en tres sessions de treball 

obertes a tothom al voltant de tres blocs temàtics (Figura 4). Igual que en a fase anterior, les 

sessions participatives seran obertes a tothom, tot i que en cada una de les sessions es farà una 

convocatòria específica als agents dels sectors més relacionats amb la temàtica objecte de 

debat.  
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Figura 4 Distribució temàtica de la fase participativa  

 

Cadascuna de les sessions temàtiques es repetirà en diferents localitats del tres àmbits 

comarcals del Parc: Alt Urgell, Berguedà i Cerdanya, fent així un total de nou sessions 

participatives. 

A més, en la sessió també s’ha explicat que, a part de les sessions presencials, també es disposa 

d’altres canals de participació. Per una banda, la direcció i l’equip gestor del Parc natural del 

Cadí – Moixeró queden a disposició per rebre consultes i propostes a través dels mitjans de 

contacte del Parc (93 824 41 51 – pncadimoixero@gencat.cat). Per altra banda, s’explica el 

portal de participació creat especialment a l’efecte (https://participa.gencat.cat/processes/Pla-

PNCadiMoixero) on es pot seguir el procés, accedir als documents que s’aniran actualitzant i fer 

aportacions.  

- Plenari. 

Finalment, una bona part de la sessió s’ha deixat disponible per a que els assistents poguessin 

resoldre dubtes i compartir les primeres aportacions al voltant de les tres qüestions plantejades 

al full de propostes:  

• Com veuen el territori i com creuen que pot influir-hi el Pla? 

• Què creuen que ha de tenir en compte aquest instrument?  

• Qui ha de ser convidat a participar? 

Obres, edificacions 
i infraestructures

Ús públic i 
activitats al medi 
natural

Producció i gestió 
agroramadera i 
forestal i altres 
aprofitaments

mailto:pncadimoixero@gencat.cat
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
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Les opinions que es van compartir a les sessions es van recollir en cartells visibles per a tothom. 

Les aportacions també s’han fet arribar per escrit mitjançant el full de propostes que es va 

lliurar de la sessió, tal com s’ha comentat anteriorment. L’objectiu d’aquest plenari no era fer 

un repàs exhaustiu de totes les temàtiques rellevants del parc, ni un anàlisi ni discussió sobre 

cada proposta. Es buscava fer una primera prospecció sobre els temes més rellevants des de la 

visió de les persones assistents per tenir-les en compte en la propera fase del procés. Aquest 

espai de compartir idees i sensacions no pretenia fer un repàs exhaustiu de totes les temàtiques 

rellevants del parc, ni un anàlisi ni discussió sobre cada proposta. Més aviat, es buscava fer una 

primera prospecció sobre temes que poden preocupar els assistents.  

- Cloenda 

Les sessions s’han tancat tot acomiadant els assistents i animant-los a participar en les properes 

fases, tot demanant-los també la seva col·laboració en la difusió del procés, per tal d’incentivar 

la participació de tot el territori. 

Com s’ha dit, la informació concreta de cada una de les sessions informatives es pot trobar a les 

actes que s’adjunten al present informe. 

 

4. Aportacions rebudes en la fase informativa 

Les aportacions fetes pels assistents, tant de manera pública durant les sessions, com mitjançant el 

formulari que se’ls havia lliurat al començament, han permès que el procés participatiu comenci a 

prendre forma i a apuntar unes primeres qüestions a abordar en la fase posterior.  



PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL CADÍ – MOIXERÓ 
 

 

Redactat per 8  

Un 56% dels assistents va omplir el full amb propostes sobre el nou pla i el procés. La distribució per 

sectors de les persones que han fet aportacions és la següent: 

Figura 5: Distribució per sectors de les persones que han fet aportacions 

 
(*)les persones sense adscripció sectorial són aquelles que no han assenyalat el sector amb el qual s’identifiquen. NOTA: Cal tenir en 

compte que una mateixa persona pot haver assenyalat  més d’un sector. 

La relació completa de les aportacions s’adjunta com a Annex a aquest informe. A continuació es fa 

un breu resum d’algunes de les qüestions més rellevants (des del punt de vista del nombre 

d’aportacions rebudes) que s’han apuntat.  

- Com veuen el territori i com creuen que pot influir-hi el Pla. 

De l’anàlisi de les aportacions rebudes es percep una certa sensació de massificació o ús 

excessiu del Parc, especialment en algunes zones (s’apunten Coll de Pal, Coll de Jovell, el 

Pedraforca) i per part de determinades activitats (curses de muntanya amb molts participants, 

boletaires, transport privat) que, segons l’apreciació dels participants afecten negativament 

l’entorn i la seva biodiversitat, de vegades per comportament incívic o manca d’informació. Un 

9% de les aportacions van en aquesta línia. En contraposició, a aquesta visió, algunes 

aportacions des de la banda de l’Alt Urgell apunten a una necessitat de promocionar més les 

activitats del Parc des d’aquella banda.  

D’altra banda un 21% de les aportacions apunten temes relacionats amb retornar a la protecció 

de l’entorn i a fomentar i protegir els habitants i activitats econòmiques tradicionals com a 

objectius principals del Pla. 
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El Pla de protecció es percep com una oportunitat i/o instrument de vertebració o 

desenvolupament pel territori (6% de les aportacions relacionades amb aquesta idea); en 

aquest sentit, en algunes aportacions s’apel·la a la necessitat de contemplar tots els sectors i 

treballar coordinadament amb una visió única.  

En relació al procés per a la redacció del Pla, moltes aportacions es refereixen a tenir molt en 

compte “la gent que viu i treballa al territori”: un 9% de les opinions expressades transmeten la 

necessitat de treballar amb i des del territori.   

- Quins usos, activitats i temes ha de regular el Pla de protecció? 

En coherència amb la percepció “d’ús excessiu” de l’espai que s’ha comentat en l’apartat 

anterior, la major part de les aportacions que es refereixen a regulació d’activitats se centren en 

les activitats turístiques i de lleure, abordant aspectes com regular l’accessibilitat o tenir en 

compte la compatibilitats dels diversos usos. Un 10% de les aportacions fan referència a la 

necessitat de delimitar zones per limitar l’accessibilitat, bé mitjançant l’establiment de zones 

restringides a determinats usos, bé regulant l’accés per la xarxa viària. 

Respecte a les aportacions relacionades la regulació dels aprofitaments la major part d’elles fan 

referència a la gestió forestal i prevenció d’incendis.  

Un tema que concentra moltes propostes és la xarxa de camins (13% de les aportacions), 

aquestes es refereixen tant al manteniment i senyalització com, principalment, a la necessitat 

de regular-ne l’accés. 

Nombroses propostes rebudes (14%) s’hauran d’analitzar com a possibles mesures de gestió. Es 

tracta d’aportacions relacionades amb ajuts i/o compensacions econòmiques als propietaris 

que es vegin afectats per algunes activitats o mesures proposades des del pla, comunicació 

entre els diversos sectors i el propi pla i la necessitat de major comunicació i treball en xarxa.  

- Qui ha de ser convidat a participar? 

Els agents que han estat assenyalats per més d’un participant són els següents: 

• Titulars d’explotacions agroramaderes 

• Mossos 

• Bombers 

• Informadors/guies/Cavalls del Vent/Guardes refugis 
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• Agents rurals 

• Propietaris 

5. Conclusions 

La fase informativa del procés participatiu s’ha dissenyat amb un doble objectiu: assentar les bases 

per a la fase següent i fer la màxima difusió del procés perquè la participació en aquesta segona 

fase sigui el màxim representativa possible.  

En base als resultats de participació i les mostres d’interès rebudes des del territori, la valoració és 

positiva en quant a la consecució dels objectiu; tant l’assistència com les aportacions són prou 

representatives dels sectors més rellevants del territori del Parc Natural. Des de l’equip impulsor 

del procés, però, s’és conscient de la dificultat d’arribar a alguns àmbits, sobretot als de la 

ciutadania no organitzada o els col·lectius que no estan agrupats o integrats en entitats que els 

representin: propietaris, titulars d’activitats agroramaderes, petits productors locals, empreses, etc. 

Per això un dels objectius de les sessions presencials era també instar a la difusió del procés a 

través del “boca – orella”. 

Les aportacions rebudes, tot i que no es poden interpretar com a conclusions fruit del consens i el 

treball conjunt, sí que posen sobre la taula alguns dels elements en que el Pla haurà d’incidir per 

donar resposta a les necessitats i inquietuds percebudes. Aquestes aportacions seran un dels punts 

de partida per a l’organització del debat en els grups de treball temàtics que constituiran la següent 

fase de desenvolupament del procés participatiu.  
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PRIMERA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL 

PLA DE PROTECCIÓ DEL PN DEL CADÍ – MOIXERÓ 

Informació sobre la sessió 

Lloc  Centre cívic – Bellver de Cerdanya 

Data 10 de setembre de 2019 

Hora 18h – 20h 

Nombre d’assistents 37 

Organitza Parc Natural del Cadí – Moixeró  
Departament de Territori i Sostenibilitat 

Acta 
La sessió comença puntualment a les 18h i els primers deu minuts es dediquen a la recepció dels 

assistents, l’entrega del full de propostes i el registre de les entitats convocades. 

Seguidament, el Sr. Francesc Xavier Porta, alcalde de Bellver, dona la benvinguda als assistents. En 

Jordi Garcia, director del Parc, presenta la sessió i en Jaume Vicens en representació de la Direcció 

General de Polítiques Ambientals i Medi Natural presenta el procés participatiu que ha de servir per 

redactar el nou Pla de protecció del PN del Cadí – Moixeró, posant èmfasi en que és un procés que 

comença des de zero. També presenta l’equip tècnic encarregat de la redacció del pla, la Nàdia 

Herrero i en Francesc Diego i l’equip d’Arda Gestió i Estudis Ambientals, l’empresa contractada per 

a la dinamització del procés participatiu. 

A les 18:15, en Francesc Diego comença la presentació on explica què és un pla de protecció, què 

ha de contenir i en quina normativa s’empara i el demana. Des del propi decret de declaració del 

Parc Natural del Cadí - Moixeró que estableix que s’ha de disposar d’aquest instrument i quins 

mínims ha de tenir en compte el futur Pla. Actualment, dins del Parc hi ha el PNIN del Pedraforca 

amb la seva pròpia normativa (Llei 6/1982) que s’inclourà al futur pla de protecció del Parc. El PEIN 

(Decret 328/1992) i la Xarxa natura 2000 (Directiva d’hàbitats, Directiva d’Aus, Llei 42/2007 del 

patrimoni natural i de la biodiversitat, Directrius de gestió de l’Acord GOV/112/2006, Mesures de 

l’instrument de gestió de l’Acord GOV/176/2013) són el paraigües sota el qual es gestiona el PN del 

Cadí – Moixeró i es desenvoluparà el Pla de protecció. 

Segons la llei d’espais naturals, l’objectiu d’un Pla de protecció és la protecció, ordenació i gestió de 

l’espai natural. Es tracta d’un sol document que inclou tant les mesures protectores, com 
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d’ordenació i les línies de gestió estratègiques, a diferència de la figura estatal que separa 

ordenació de gestió. El Pla té capacitat per fer coses més enllà d’aquests objectius principals; en cas 

que es consideri pertinent o necessari en funció de l’espai, la llei contempla la possibilitat que el Pla 

estableixi una zonificació de l’espai i de la xarxa viària, els àmbits d’influència (en funció dels 

impactes d’aquestes zones sobre el PN) i mesures de promoció socioeconòmica. Pel que fa al rang 

de planejament, un Pla de protecció té caràcter de Pla director urbanístic. 

Formalment, un Pla de protecció s’organitza en una sèrie de documents: 

- Memòria : aquest apartat explica per a què són les normes i actuacions que estableix el Pla. 

També estableix els objectius, diagnostica l’espai i ho relaciona amb les mesures que 

estableix el Pla. Per tant és un capítol crucial per la transparència del Pla, ja que s’hi explica 

el perquè de la normativa i les directrius de gestió. 

- Normes: l’apartat normatiu és segurament el més important del Pla. El primer apartat es 

dedica als elements de protecció específica detectats en la diagnosi, que són els que 

marcaran la gestió i altres regulacions. S’hi estableixen els usos admesos i no admesos, és a 

dir a grans trets el que es pot i no es pot fer dins del PN. La resta de normativa determinarà, 

entre els usos admesos, com es regulen i quins límits s’estableixen en l’aprofitament dels 

recursos naturals, l’ús públic i les activitats, les edificacions i les infraestructures i 

instal·lacions. Aquests capítols de normes en els diferents àmbits d’actuació, activitat i 

elements del PN són les que marcaran les temàtiques de les jornades participatives. 

- Plànols: és l’apartat que estableix la zonificació, on s’apliquen les normes (si és que s’ha 

establert) i si hi ha àrees d’atenció especial per qüestions concretes i la regulació de la xarxa 

viària en cas que hi hagi diferències en l’ús. 

- Directrius d’ordenació i gestió: aquest capítol no té un caràcter normatiu, sinó que planifica 

la gestió de l’espai i marca les línies d’actuació i els criteris tècnics que han de regir 

l’aplicació de la normativa específica. És un document bastant lliure, que es construirà al 

llarg del procés participatiu. Aquesta part del Pla és més fàcilment modificable i agilitza 

l’adaptació del Pla als canvis del dia a dia.  

L’índex del Pla de protecció ens servirà de guió per al procés de participació i marcarà els elements 

a treballar. 
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Entre les diferents fases que integren la redacció i aprovació d’un Pla de protecció, el procés 

participatiu que ara comença se situa a la fase inicial, la fase prèvia a la redacció del Pla i, en 

conseqüència, a qualsevol tramitació i/o aprovació. La redacció traurà profit també de la informació 

i expertesa recollida per la gestió del Parc al llarg d’aquests anys. L’aprovació inicial per part del 

Departament inicia un període d’informació pública i s’obre un altre fase de participació, on es 

poden fer esmenes i discutir elements del pla. Posteriorment, el govern de la Generalitat ha de fer 

l’aprovació definitiva. Sobre el paper, el Pla és de durada indefinida, però això no vol dir que no es 

pugui modificar en qualsevol moment, iniciant de nou el mateix procés.  

A les 18:45 agafa la paraula l’Anna Martin, d’Arda, per explicar el funcionament del procés 

participatiu i que és el que es vol recollir. La seva presentació explica quins instruments i 

convocatòries s’han previst per fer el procés participatiu. Les d’avui són sessions preliminars 

d’aquest procés, l’objectiu principal del qual és recollir les sensibilitats i opinions de la ciutadania 

que viu i treballa al Parc. És un procés obert a tothom qui vulgui participar-hi però hi ha un èmfasi 

en la participació dels agents que desenvolupen activitats econòmiques al parc. 

Les sessions presencials seran la part central del procés, tot i que s’han previst altres canals no 

presencials per tal d’afavorir al màxim la participació.  

El procés participatiu constarà de tres fases: 

- Informativa: és la fase en la que som actualment i que comença amb la sessió d’avui a 

Bellver, tot i que el procés es va endega formalment al presentar-lo a l’última reunió de la 

Junta Rectora del Parc. La raó d’aquesta fase és divulgar i informar de que comença el 

procés, com funcionarà i què és un Pla de protecció. Per tancar la fase, es publicarà un 

informe per compartir les primeres impressions que s’hi hagin recollit. Es convida a difondre 

les dues sessions que resten d’aquesta fase. 

- Participativa: és l’etapa pròpiament de treball, on s’organitzaran nou sessions temàtiques 

per debatre sobre els temes que un pla de protecció ha d’incloure: l’aprofitament dels 

recursos naturals, l’ús públic i activitats i les obres i infraestructures. Aquests tres blocs no 

són compartiments estancs, sinó que es treballaran interrelacionats i hi ha una sèrie de 

temes tranversals que sortiran a totes les sessions.  
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- Retorn: serà la fase que tancarà el procés i on es comunicaran les conclusions de la fase 

participativa. El document que surti del procés participatiu serà el que servirà de base per la 

redacció del pla de protecció. 

S’ha organitzat el procés participatiu i les sessions intentant que estiguin repartides per tot el 

territori del Parc, per tal d’arribar al màxim de gent possible. L’Anna incideix en que la participació 

és oberta i es vol que sigui com més àmplia millor, però també es vol tenir en compte especialment 

els sectors més directament involucrats en els diferents blocs temàtics, és a dir que no es vol tancar 

el procés sense saber que en diuen aquests sectors sobre determinats temes. Cada taller temàtic es 

repetirà tres vegades per repartir-lo entre municipis de Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell i facilitar al 

màxim l’assistència. L’horari de les sessions serà de 10h a 13h les jornades de matins i de 16:30h i 

19:30h, les de tarda. 

Aquells que no puguin assistir a les sessions presencials poden participar i fer les seves aportacions 

a través dels canals del Parc i el portal de participació de la Generalitat que s’ha creat 

específicament per aquest procés participatiu. S’hi pot accedir a través de Participa Gencat 

(https://participa.gencat.cat/) i cercant al portal per “procés participatiu per l’elaboració del Pla de 

protecció del Parc del Cadí Moixeró” (https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero). El 

portal es pot fer servir per seguir i mantenir-se informat del procés i també s’hi poden fer 

aportacions i comentaris, en aquest cas, cal registrar-se. Hi ha l’opció de “seguir” el procés, podent 

rebre notificacions de totes les actualitzacions. S’hi pot trobar el calendari de totes les sessions 

presencials i s’hi aniran actualitzant tots els documents de retorn. Durant la fase participativa es 

podrà accedir a un qüestionari per fer les aportacions sobre els temes claus del pla de protecció, 

complementant així les conclusions de les taules de treball presencials.  

Finalment, a la fase de retorn s’avaluarà el procés, quina informació s’ha recollit i com aquesta 

informació quedarà recollida al pla de protecció. 

A les 19:10, es dóna per acabada la part informativa de la sessió i l’Anna explica el funcionament de 

la dinàmica participativa, en la que els assistents faran servir el fulletó de propostes que se’ls ha 

entregat en arribar. S’explica el funcionament del fulletó de propostes; la primera part està 

dedicada a dades estadístiques i s’encoratja a omplir-la per tal de poder fer una anàlisi de la 

representativitat de la sessió; la part de propostes, on els assistents poden aportar què pensen que 

ha d’incorporar el Pla de protecció i qui ha de formar part del procés participatiu. Finalment, hi ha 

https://participa.gencat.cat/
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
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una part on els assistents poden deixar el seu nom i adreça electrònica si desitgen rebre informació 

sobre les properes convocatòries de forma directa. 

La part final de la sessió es dedica a resoldre dubtes i a compartir les primeres impressions per part 

dels assistents. L’Anna, que juntament amb en Lluís Salada, s’encarreguen de conduir aquesta part 

de la sessió, explica que el que es reculli en les sessions informatives servirà per construir les 

sessions participatives. 

Tot seguit es recullen algunes de les aportacions i preguntes que han fet els assistents i les 

respostes per part dels organitzadors de la sessió: 

- Fins a quin punt el pla de protecció limita les actuacions municipals com a propietaris dels 

terrenys del Parc? 

- Francesc Diego: el pla condiciona al 100% totes les actuacions dins del Parc, tot i que té en 

compte que les limitacions que pugui incloure que no vagin en detriment dels municipis que 

en formen part. La frontera del que s’ha de regular dins del Pla és una de les coses que 

tractarem i s’establiran al llarg del procés. Un cop hi hagi un Pla, els municipis poden fer 

esmenes i tenen audiència específica com a representants de tots els sectors. El procés 

participatiu no substitueix altres vies de contacte amb l’administració. 

- El Pla contempla vies de finançament per l’aplicació de la normativa i el desenvolupament de 

les directrius de gestió? 

- Francesc Diego: les directius de gestió poden portar o no pressupost a darrera, però 

actualment és honestament difícil que portin dotació econòmica associada. 

- Els ajuntaments s’han de sentir propietaris de territori que és Parc natural i volem tenir un 

pes important, volem tenir-hi a dir. 

- Jaume Vicens: en una situació clàssica, els ajuntaments es trobarien amb un document 

redactat, amb el procés participatiu volem establir una dinàmica diferent. Precisament 

comencem de zero la redacció i si hi ha temes on no hi ha consens no s’avançarà la redacció. 

Per implicar els ajuntaments del Parc directament, se’ls va convidar a la darrera Junta 

Rectora, on es va presentar el procés participatiu i se’ls considera interlocutors principals 

per la seva implicació en el dia a dia del Parc. El Pla de protecció ha de ser una oportunitat 
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de millorar, no per afegir normes, i en la seva redacció volem aprofitar el coneixement del 

ajuntaments sobre els problemes i temes que ja teniu detectats. 

- Lluis Salada: creieu que falta algú entre els agents que han de formar part del procés 

participatiu? 

- Bombers, bombers voluntaris i grups de muntanya de mossos d’esquadra. 

- Agents rurals. 

- Guardes de refugi, li sembla que estan associats en la ruta de Cavalls al vent. Són gent que 

estan allà dalt i veuen el que passa. 

- Reserva de caça (Jordi Garcia explica que ja ha estat convocada). 

- Enginyers forestals (Jordi Garcia explica que ja han estat convocats). 

- Francesc Diego: aquests processos participatius serveixen també perquè els diferents agents 

s’organitzin. 

- Anna Martin: que n’opineu sobre el què ha d’incloure el Pla de protecció? 

- S’hauria d’homogeneïtzar la senyalització, massa camins que no es fan servir, potenciar 

camins o eliminar-ne follets informatius que donen informació confusa. 

- Revisar límits del parc, la Fou de Bor està just fora del límit del Parc, la cova està dins i la fou 

està fora. 

- Francesc Diego: els límits del Parc Natural depenen del decret i no del Pla de protecció. Però 

si es tractés d’un tema d’interpretació de la redacció sobre els límits, potser si que es podria 

resoldre.  

- Falta sector primari 

- Jordi Garcia: en tenim detectats però la protecció de dades personals ens limita a l’hora de 

cercar dades que són de particulars i no d’entitats. Els que formen part del catàleg del Parc 

si que els podem contactar, però fora d’això demanem la col·laboració dels assistents per 

poder-hi arribar.  

A les 19:40 Anna Martin, un cop no hi ha més preguntes ni aportacions, tanca la sessió. El president 

de la Junta Rectora, Jesús Fierro, agraeix l’assistència i destaca el nou pla com una oportunitat 
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perquè el territori senti més seu el Parc i emfatitza que seria bo que la participació fos el màxim 

transversal possible.  



PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL PN CADÍ – MOIXERÓ 
 

 

Redactat per 1  

SEGONA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL 

PLA DE PROTECCIÓ DEL PN DEL CADÍ – MOIXERÓ 

Informació sobre la sessió 

Lloc  Centre del Parc – Bagà 

Data 12 de setembre de 2019 

Hora 18h – 20h 

Nombre d’assistents 17 

Organitza Parc Natural del Cadí – Moixeró  
Departament de territori i sostenibilitat 

Acta 
La sessió comença a les 18:10 amb la benvinguda d’en Jordi Garcia, director del Parc, que destaca 

que el Parc del Cadí – Moixeró té l’avantatge de ser un Parc natural amb un llarg bagatge de gestió. 

Després dóna pas a Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 

qui explica la importància del Pla de protecció i de que es faci a través d’un procés participatiu. 

Esbossa com funcionarà el procés participatiu, posant èmfasi en la part de les sessions de treball 

dinamitzades per Arda Gestió i Estudis Ambientals. Presenta també en Francesc Diego, que haurà 

de presentar què és un pla de protecció i l’Anna Martin, d’ARDA, qui explicarà com funcionarà el 

procés. Destaca la diferència dels tres territoris del Cadí, motiu pel qual el procés s’escamparà per 

l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà, repetint les sessions en cada àmbit. Remarca que aquest és 

un pla que fa temps que s’havia de fer, un primer intent va ser l’any 1989, després al 2010 i “a la 

tercera va la vençuda” diu en Ferran Miralles. També és important pels ajuntaments, per tenir clar i 

poder decidir conjuntament què és pot fer i què no. També hi ha feina en les directrius de gestió, 

no només posar normes, sinó decidir què es vol que sigui el Cadí - Moixeró a llarg termini. És per 

això que el procés és important per a  tothom que treballi, visqui o visiti el Parc. El del Parc Natural 

del Cadí – Moixeró  forma part de la primera fornada de plans de protecció, per davant d’altres 

parcs que encara no en tenen. 

A les 18:20, en Francesc Diego comença la presentació on explica què és un pla de protecció, què 

ha de contenir i en quina normativa s’empara i el demana. Des del propi decret de declaració del 

Parc Natural del Cadí - Moixeró que estableix que s’ha de disposar d’aquest instrument i quins 

mínims ha de tenir en compte el futur Pla. Actualment, dins del Parc hi ha el PNIN del Pedraforca 
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amb la seva pròpia normativa (Llei 6/1982) que s’inclourà al futur pla de protecció del Parc. El PEIN 

(Decret 328/1992) i la Xarxa natura 2000 (Directiva d’hàbitats, Directiva d’Aus, Llei 42/2007 del 

patrimoni natural i de la biodiversitat, Directrius de gestió de l’Acord GOV/112/2006, Mesures de 

l’instrument de gestió de l’Acord GOV/176/2013) són el paraigües sota el qual es gestiona el PN del 

Cadí – Moixeró i es desenvoluparà el Pla de protecció. 

Segons la llei d’espais naturals, l’objectiu d’un Pla de protecció és la protecció, ordenació i gestió de 

l’espai natural. Es tracta d’un sol document que inclou tant les mesures protectores, com 

d’ordenació i les línies de gestió estratègiques, a diferència de la figura estatal que separa 

ordenació de gestió. El Pla té capacitat per fer coses més enllà d’aquests objectius principals; en cas 

que es consideri pertinent o necessari en funció de l’espai, la llei contempla la possibilitat que el Pla 

estableixi una zonificació de l’espai i de la xarxa viària, els àmbits d’influència (en funció dels 

impactes d’aquestes zones sobre el PN) i mesures de promoció socioeconòmica. Pel que fa al rang 

de planejament, un Pla de protecció té caràcter de Pla director urbanístic. 

Formalment, un Pla de protecció s’organitza en una sèrie de documents: 

- Memòria : aquest apartat explica per a què són les normes i actuacions que estableix el Pla. 

També estableix els objectius, diagnostica l’espai i ho relaciona amb les mesures que 

estableix el Pla. Per tant és un capítol crucial per la transparència del Pla, ja que s’hi explica 

el perquè de la normativa i les directrius de gestió. 

- Normes: l’apartat normatiu és segurament el més important del Pla. El primer apartat es 

dedica als elements de protecció específica detectats en la diagnosi, que són els que 

marcaran la gestió i altres regulacions. S’hi estableixen els usos admesos i no admesos, és a 

dir a grans trets el que es pot i no es pot fer dins del PN. La resta de normativa determinarà, 

entre els usos admesos, com es regulen i quins límits s’estableixen en l’aprofitament dels 

recursos naturals, l’ús públic i les activitats, les edificacions i les infraestructures i 

instal·lacions. Aquests capítols de normes en els diferents àmbits d’actuació, activitat i 

elements del PN són les que marcaran les temàtiques de les jornades participatives. 

- Plànols: és l’apartat que estableix la zonificació, on s’apliquen les normes (si és que s’ha 

establert) i si hi ha àrees d’atenció especial per qüestions concretes i la regulació de la xarxa 

viària en cas que hi hagi diferències en l’ús. 
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- Directrius d’ordenació i gestió: aquest capítol no té un caràcter normatiu, sinó que planifica 

la gestió de l’espai i marca les línies d’actuació i els criteris tècnics que han de regir 

l’aplicació de la normativa específica. És un document bastant lliure, que es construirà al 

llarg del procés participatiu. Aquesta part del Pla és més fàcilment modificable i agilitza 

l’adaptació del Pla als canvis del dia a dia.  

L’índex del Pla de protecció ens servirà de guió per al procés de participació i marcarà els elements 

a treballar. 

Entre les diferents fases que integren la redacció i aprovació d’un Pla de protecció, el procés 

participatiu que ara comença se situa a la fase inicial, la fase prèvia a la redacció del Pla i, en 

conseqüència, a qualsevol tramitació i/o aprovació. La redacció traurà profit també de la informació 

i expertesa recollida per la gestió del Parc al llarg d’aquests anys. L’aprovació inicial per part del 

Departament inicia un període d’informació pública i s’obre un altre fase de participació, on es 

poden fer esmenes i discutir elements del pla. Posteriorment, el govern de la Generalitat ha de fer 

l’aprovació definitiva. Sobre el paper, el Pla és de durada indefinida, però això no vol dir que no es 

pugui modificar en qualsevol moment, iniciant de nou el mateix procés.  

A les 18:50 agafa la paraula l’Anna Martin, d’Arda, per explicar el funcionament del procés 

participatiu i que és el que es vol recollir. La seva presentació explica quins instruments i 

convocatòries s’han previst per fer el procés participatiu. Les d’avui són sessions preliminars 

d’aquest procés, l’objectiu principal del qual és recollir les sensibilitats i opinions de la ciutadania 

que viu i treballa al Parc. És un procés obert a tothom qui vulgui participar-hi però hi ha un èmfasi 

en la participació dels agents que desenvolupen activitats econòmiques al parc. 

Les sessions presencials seran la part central del procés, tot i que s’han previst altres canals no 

presencials per tal d’afavorir al màxim la participació.  

El procés participatiu constarà de tres fases: 

- Informativa: és la fase en la que som actualment i que va començar a Bellver i continua amb 

la sessió d’avui, tot i que el procés es va endega formalment al presentar-lo a l’última reunió 

de la Junta Rectora del Parc. La raó d’aquesta fase és divulgar i informar de que comença el 

procés, com funcionarà i què és un Pla de protecció. Per tancar la fase, es publicarà un 

informe per compartir les primeres impressions que s’hi hagin recollit. Es convida a difondre 

l’assistència a la sessió del 25 de setembre a Alàs, que serà l’última sessió informativa. 
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- Participativa: és l’etapa pròpiament de treball, on s’organitzaran nou sessions temàtiques 

per debatre sobre els temes que un pla de protecció ha d’incloure: l’aprofitament dels 

recursos naturals, l’ús públic i activitats i les obres i infraestructures. Aquests tres blocs no 

són compartiments estancs, sinó que es treballaran interrelacionats i hi ha una sèrie de 

temes tranversals que sortiran a totes les sessions.  

- Retorn: serà la fase que tancarà el procés i on es comunicaran les conclusions d la fase 

participativa. El document que surti del procés participatiu serà el que servirà de base per la 

redacció del pla de protecció. 

S’ha organitzat el procés participatiu i les sessions intentant que estiguin repartides per tot el 

territori del Parc, per tal d’arribar al màxim de gent possible. L’Anna Martin incideix en que la 

participació és oberta i es vol que sigui com més àmplia millor, però també es vol tenir en compte 

especialment els sectors més directament involucrats pels diferents blocs temàtics, és a dir que no 

es vol tancar el procés sense saber què en diuen aquests sectors sobre determinats temes. Cada 

taller temàtic es repetirà tres vegades per repartir-lo entre municipis de Berguedà, Cerdanya i Alt 

Urgell i facilitar al màxim l’assistència. S’alternaran horaris de matí i de tarda intentant facilitar al 

màxim la participació tot i ser conscients que en tema d’horaris és difícil satisfer tothom. 

Aquells que no puguin assistir a les sessions presencials, poden participar i fer les seves aportacions 

a través dels canals del Parc i el portal de participació de la Generalitat que s’ha creat 

específicament per aquest procés participatiu. S’hi pot accedir a través de Participa Gencat 

(https://participa.gencat.cat/) i cercant al portal per “procés participatiu per l’elaboració del Pla de 

protecció del Parc del Cadí Moixeró” (https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero). El 

portal es pot fer servir per seguir i mantenir-se informat del procés i també s’hi poden fer 

aportacions i comentaris, en aquest cas, cal registrar-se. Hi ha l’opció de “seguir” el procés per 

rebre notificacions de totes les actualitzacions. S’hi pot trobar el calendari de totes les sessions 

presencials i s’hi aniran actualitzant tots els documents. Durant la fase participativa es podrà 

accedir a un qüestionari per fer les aportacions sobre els temes claus del pla de protecció, 

complementant així les conclusions de les taules de treball presencials.  

Finalment, a la fase de retorn s’avaluarà el procés, quina informació s’ha recollit i com aquesta 

informació quedarà recollida al pla de protecció. 

https://participa.gencat.cat/
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
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A les 19:10, es dona per acabada la part informativa de la sessió i l’Anna Martín explica el 

funcionament de la dinàmica participativa, en la que els assistents faran servir el fulletó de 

propostes que se’ls ha entregat en arribar. S’explica el funcionament del fulletó de propostes; la 

primera part està dedicada a dades estadístiques i s’encoratja a omplir-la per tal de poder fer una 

anàlisi de la representativitat de la sessió; la part de propostes, on els assistents poden aportar què 

pensen que ha d’incorporar el Pla de protecció i qui ha de formar part del procés participatiu. 

Finalment, hi ha una part on els assistents poden deixar el seu nom i adreça electrònica si desitgen 

rebre informació sobre les properes convocatòries de forma directa. 

La part final de la sessió es dedica a resoldre dubtes i a compartir les primeres impressions per part 

dels assistents. L’Anna, que juntament amb en Lluís Salada, s’encarreguen de conduir aquesta part 

de la sessió, explica que el que es reculli en les sessions informatives servirà per construir les 

sessions participatives. 

Tot seguit es recullen algunes de les aportacions i preguntes que han fet els assistents i les 

respostes per part dels organitzadors de la sessió: 

- Què ha passat amb l’anterior Pla Especial de 2010? Per què no es parla dels propietaris ni 

se’ls convoca a les presentacions inicials? Proposa fer una reunió especialment amb 

propietaris perquè tothom tingui accés a la informació.  

- Anna Martin: no podem fer servir informació personal de particulars. Precisament, un dels 

objectiu d’aquestes sessions es fer difusió del procés participatiu i fer-ne boca orella perquè 

a través dels assistents, ajuntaments i entitats la informació arribi als agents particulars, 

propietaris entre d’altres. 

- Francesc Diego: els propietaris són agents transversals i ja els hem contemplat dins dels 

sectors forestal i agroramader. Tenim l’objectiu identificat al llarg del procés de convocar i 

interpel·lar propietaris. Pel que fa al Pla Especial de 2010, es va considerar que feia massa 

temps que s’havia aprovat i calia començar el procés de zero, tot i que s’aprofitaran profitat 

les al·legacions i el que aquell Pla tenia de bo. L’aprovació del Pla actual derogarà el de 2010, 

però s’aprofitarà i es farà servir la informació recollida.  

- Troba a faltar informació sobre l’aplicació del Pla i creu que és important dedicar una reunió 

de treball a qüestions horitzontals, tals com, com s’aplicarà el Pla? Com es vigilarà que se 

segueixin les normes? De quins recursos es disposa per fer-ho? És necessari respondre a 
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aquesta pregunta per tal que el Pla sigui creïble amb els recursos dels que es disposa 

actualment. Què passa amb els accidents en territori privat? Si després de tot això, el dia a 

dia del parc continua sent el mateix, no cal tirar endavant amb el pla. 

- Francesc Diego: alguns d’aquests temes es tractaran al llarg de les sessions participatives i 

d’altres, com el finançament, fent servir de referència altres plans ja existents, es poden 

incorporar a les directrius de gestió. En tot cas, és una esmena que tindrem en compte. 

- Troba que hi falten centres excursionistes, sindicats agraris i forestals. 

- Anna Martin: han estat convocats. Dins de l’informe de retorn de la fase informativa, es 

comunicarà l’assistència i la representativitat dels sectors. 

- Francesc Diego: en el cas de les sessions participatives, tot i ser obertes, es perseguirà als 

sectors indispensables i de fet, es posaran tots els mitjans disponibles i s’han previst uns 

costos en aquest sentit (contracte a l’empresa dinamitzadora del procés) per garantir el 

màxim possible l’assistència. 

- Està previst que des de l’administració es faci un procés d’integració dels serveis que ja estan 

en vigor dins del mateix territori del Parc? Com es gestionaran els plans del Departament 

d’Agricultura, Urbanisme i Departament d’Interior que molt sovint no casen? Com 

s’enfrontarà l’amenaça dels incendis forestals (GRAF)? Quins sistemes de vigilància hi ha 

previstos? Pensa en la creació d’una guarderia pròpia dependent del Parc. Com canviarem el 

model mental de les administracions locals que tendeixen a la massificació? 

- Francesc Diego:: un cop aprovat, el Pla té mecanismes per incorporar dins de les directrius 

de gestió aquests elements. L’administració té mecanismes legals, a través d’informes i 

reunions per tal d’encaixar els plans i processos dels diferents departaments. Quan parlem 

de gestió forestal, també es convocaran els bombers i es convocarà els GRAF al llarg del 

procés participatiu per garantir que es tingui en compte la prevenció d’incendis. Pel que fa a 

la vigilància, per qüestions legals, no es pot passar per sobre agents rurals, encara que es 

buscarà la coordinació amb Mossos i és part del procés detectar les mancances en la 

vigilància. El tema de la massificació serà un tema central a les sessions participatives, ja que 

és part indispensable del Pla. 

- Què passa quan el pla de gestió associat a la normativa no té recursos per aplicar-se? 
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- Francesc Diego: estem d’acord que aquest tema és important. En aquest sentit, quan 

expliquem el Pla, posem èmfasi en la normativa perquè és la part que potser fa més 

respecte, però en aquest procés se li ha de donar també molta importància a les directrius 

de gestió, on es poden incloure totes les qüestions relatives a l’aplicació de la normativa i al 

dia a dia del Parc. 

- El Departament d’Economia quan intervé en aquest procés? Això és el que em preocupa, el 

fet de tirar endavant el Pla sense recursos associats, hi ha d’haver un impacte financer. 

- Francesc Diego: això ens preocupa a tots, perquè sense l’aprovació del Departament 

d’Economia,el Pla no s’aprova (és una acord de Govern). La dotació econòmica és un mal 

crònic dels plans. El Fons de Patrimoni Natural, que s’alimentarà de l’impost sobre els 

hidrocarburs, s’està desplegant i la previsió és que estigui en marxa al 2020 amb uns 

50.000€ anuals, que es destinaran exclusivament a temes de conservació del patrimoni 

natural i que en principi, podran fer-se servir també per desplegar el Pla. 

- La idea és millorar el Parc amb un model a seguir o acontentar a tothom? 

- Francesc Diego: precisament es fa aquest procés per definir un model pel Parc, això si, hi 

haurà de participar tothom.  

- Ferran Miralles: ens hem de creure que això va de debò, però és cert que els Parcs tenen 

dificultats per integrar la diversitat de normatives del territori i precisament el Pla i el seu 

procés participatiu és útil per resoldre això. El Pla va de la protecció de la Natura i ha de 

servir per establir les línies vermelles i les línies estratègiques sobre les que tothom hi 

estigui d’acord. Pel que fa al tema econòmic, actualment el departament compta amb poc 

finançament, però el Fons de patrimoni ja és una realitat i està a punt de desplegar-se, cosa 

que suposarà una font de finançament pròpia. La bona notícia és que aquest pla naixerà en 

un moment en que hi ha la certesa que es podrà desplegar. I és un pla de medi natural, que 

permeti la gestió del territori. 

A les 20h l’Anna Martin, un cop no hi ha més preguntes ni aportacions, tanca la sessió i agraeix 

l’assistència i les aportacions fetes. 
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TERCERA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL 

PLA DE PROTECCIÓ DEL PN DEL CADÍ – MOIXERÓ 

Informació sobre la sessió 

Lloc   Local social Nou d'Alàs 

Data 25 de setembre de 2019 

Hora 18h – 20h 

Nombre d’assistents 22 

Organitza Parc Natural del Cadí – Moixeró  
Departament de Territori i Sostenibilitat 

Acta 
La sessió comença a les 18:13 amb la benvinguda de la Sra. Mª Carmen Ribó Domenjó, Alcaldessa 

d’Alàs  i Cerc. Després dona pas al Sr. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural, qui explica la importància del Pla de protecció i de que es faci a través d’un procés 

participatiu. Esbossa com funcionarà el procés participatiu, posant èmfasi en la part de les sessions 

de treball dinamitzades per Arda Gestió i Estudis Ambientals. Presenta també en Francesc Diego, 

que haurà de presentar què és un pla de protecció i l’Anna Martin, d’ARDA, qui explicarà com 

funcionarà el procés. Destaca la diferència dels tres territoris del Cadí, motiu pel qual el procés 

s’escamparà per l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà, repetint les sessions en cada àmbit. És 

important pels ajuntaments, per tenir clar i poder decidir conjuntament què és pot fer i que no. 

També hi ha feina en les directrius de gestió, no només posar normes, sinó decidir que es vol que 

sigui el Cadí Moixeró a llarg termini. És per això que el procés és important per a  tothom que 

treballi, visqui o visiti el Parc. El Pla de Protecció del Parc Natural del Cadí – Moixeró serà un dles 

instruments d’aquestes característiques juntament amb el d’altres espais com el Cap de Creus o el 

de Collserola que està a prop d’aprovar-se. Altres espais encara no en tenen. 

A les 18:21, en Francesc Diego comença la presentació on explica què és un pla de protecció, què 

ha de contenir i en quina normativa s’empara i el demana. Des del propi decret de declaració del 

Parc Natural del Cadí - Moixeró que estableix que s’ha de disposar d’aquest instrument i quins 

mínims ha de tenir en compte el futur Pla. Actualment, dins del Parc hi ha el PNIN del Pedraforca 

amb la seva pròpia normativa (Llei 6/1982) que s’inclourà al futur pla de protecció del Parc. El PEIN 

(Decret 328/1992) i la Xarxa natura 2000 (Directiva d’hàbitats, Directiva d’Aus, Llei 42/2007 del 
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patrimoni natural i de la biodiversitat, Directrius de gestió de l’Acord GOV/112/2006, Mesures de 

l’instrument de gestió de l’Acord GOV/176/2013) són el paraigües sota el qual es gestiona el PN del 

Cadí – Moixeró i es desenvoluparà el Pla de protecció. 

Segons la llei d’espais naturals, l’objectiu d’un Pla de protecció és la protecció, ordenació i gestió de 

l’espai natural. Es tracta d’un sol document que inclou tant les mesures protectores, com 

d’ordenació i les línies de gestió estratègiques, a diferència de la figura estatal que separa 

ordenació de gestió. El Pla té capacitat per fer coses més enllà d’aquests objectius principals; en cas 

que es consideri pertinent o necessari en funció de l’espai, la llei contempla la possibilitat que el Pla 

estableixi una zonificació de l’espai i de la xarxa viària, els àmbits d’influència (en funció dels 

impactes d’aquestes zones sobre el PN) i mesures de promoció socioeconòmica. Pel que fa al rang 

de planejament, un Pla de protecció té caràcter de Pla director urbanístic. 

Formalment, un Pla de protecció s’organitza en una sèrie de documents: 

- Memòria : aquest apartat explica per a què són les normes i actuacions que estableix el Pla. 

També estableix els objectius, diagnostica l’espai i ho relaciona amb les mesures que 

estableix el Pla. Per tant és un capítol crucial per la transparència del Pla, ja que s’hi explica 

el perquè de la normativa i les directrius de gestió. 

- Normes: l’apartat normatiu és segurament el més important del Pla. El primer apartat es 

dedica als elements de protecció específica detectats en la diagnosi, que són els que 

marcaran la gestió i altres regulacions. S’hi estableixen els usos admesos i no admesos, és a 

dir a grans trets el que es pot i no es pot fer dins del PN. La resta de normativa determinarà, 

entre els usos admesos, com es regulen i quins límits s’estableixen en l’aprofitament dels 

recursos naturals, l’ús públic i les activitats, les edificacions i les infraestructures i 

instal·lacions. Aquests capítols de normes en els diferents àmbits d’actuació, activitat i 

elements del PN són les que marcaran les temàtiques de les jornades participatives. 

- Plànols: és l’apartat que estableix la zonificació, on s’apliquen les normes (si és que s’ha 

establert) i si hi ha àrees d’atenció especial per qüestions concretes i la regulació de la xarxa 

viària en cas que hi hagi diferències en l’ús. 

- Directrius d’ordenació i gestió: aquest capítol no té un caràcter normatiu, sinó que planifica 

la gestió de l’espai i marca les línies d’actuació i els criteris tècnics que han de regir 

l’aplicació de la normativa específica. És un document bastant lliure, que es construirà al 
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llarg del procés participatiu. Aquesta part del Pla és més fàcilment modificable i agilitza 

l’adaptació del Pla als canvis del dia a dia. Es presenten alguns exemples del tipus 

d’actuacions que es poden contemplar en les directrius de gestió referides a temes com 

governança, ajuts i subvencions, etc.  

Entre les diferents fases que integren la redacció i aprovació d’un Pla de protecció, el procés 

participatiu que ara comença se situa a la fase inicial, la fase prèvia a la redacció del Pla i, en 

conseqüència, a qualsevol tramitació i/o aprovació. La redacció traurà profit també de la informació 

i expertesa recollida per la gestió del Parc al llarg d’aquests anys. L’aprovació inicial per part del 

Departament inicia un període d’informació pública i s’obre un altre fase de participació, on es 

poden fer esmenes i discutir elements del pla. Posteriorment, el govern de la Generalitat ha de fer 

l’aprovació definitiva. Sobre el paper, el Pla és de durada indefinida, però això no vol dir que no es 

pugui modificar en qualsevol moment, iniciant de nou el mateix procés; s’aprovarà, però, amb 

l’horitzó que la part normativa sigui vigent durant força temps .  

A les 18:48 agafa la paraula l’Anna Martin, d’Arda, per explicar el funcionament del procés 

participatiu i que és el que es vol recollir. La seva presentació explica quins instruments i 

convocatòries s’han previst per fer el procés participatiu. Les d’avui són sessions preliminars 

d’aquest procés, l’objectiu principal del qual és recollir les sensibilitats i opinions de la ciutadania 

que viu i treballa al Parc. És un procés obert a tothom qui vulgui participar-hi però hi ha un èmfasi 

en la participació dels agents que desenvolupen activitats econòmiques al parc. 

El procés participatiu constarà de tres fases: 

- Informativa: és la fase en la que som actualment i que comença amb la sessió d’avui a 

Bellver. De fet, el procés va endegar-se formalment i “en primícia” presentant-lo a l’última 

reunió de la Junta Rectora del Parc. Divulgar i informar de que comença el procés, com 

funcionarà i què és un Pla de protecció. Per tancar la fase, es publicarà un informe per 

compartir les primeres impressions que s’hi hagin recollit. Un dels objectius d’aquesta fase 

ha estat, precisament fer arribar la convocatòria de participació al màxim d’agents possibles 

i per això s’encoratja a les persones assistents a col·laborar en la difusió. 

- Participativa: és l’etapa pròpiament de treball, on s’organitzaran nou sessions temàtiques 

per debatre sobre els temes que un pla de protecció ha d’incloure: l’aprofitament dels 

recursos naturals, l’ús públic i activitats i les obres i infraestructures. Aquests tres blocs no 
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són compartiments estancs, sinó que es treballaran interrelacionats i hi ha una sèrie de 

temes tranversals que sortiran a totes les sessions.  

- Retorn: serà la fase que tancarà el procés i on es comunicaran les conclusions d la fase 

participativa. El document que surti del procés participatiu serà el que servirà de base per la 

redacció del pla de protecció. 

S’ha organitzat el procés participatiu i les sessions intentant que estiguin repartides per tot el 

territori del Parc, per tal d’arribar al màxim de gent possible. L’Anna Martin incideix en que la 

participació és oberta i es vol que sigui com més àmplia millor, però també es vol tenir en compte 

especialment els sectors més directament involucrats pels diferents blocs temàtics, és a dir que no 

es vol tancar el procés sense saber que en diuen aquests sectors sobre determinats temes. Cada 

taller temàtic es repetirà tres vegades per repartir-lo entre municipis de Berguedà, Cerdanya i Alt 

Urgell i facilitar al màxim l’assistència. S’alternaran horaris de matí i de tarda intentant facilitar al 

màxim la participació tot i ser conscients que en tema d’horaris és difícil satisfer tothom. 

Aquells que no puguin assistir a les sessions presencials, poden participar i fer les seves aportacions 

a través dels canals del Parc i el portal de participació de la Generalitat que s’ha creat 

específicament per aquest procés participatiu. S’hi pot accedir a través de Participa Gencat 

(https://participa.gencat.cat/) i cercant al portal per “procés participatiu per l’elaboració del Pla de 

protecció del Parc del Cadí Moixeró” (https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero). El 

portal es pot fer servir per seguir i mantenir-se informat del procés i també s’hi poden fer 

aportacions i comentaris, en aquest cas, cal registrar-se. Hi ha l’opció de “seguir” el procés per 

rebre notificacions de totes les actualitzacions. S’hi pot trobar el calendari de totes les sessions 

presencials i s’hi aniran actualitzant tots els documents. Durant la fase participativa es podrà 

accedir a un qüestionari per fer les aportacions sobre els temes claus del pla de protecció, 

complementant així les conclusions de les taules de treball presencials.  

Finalment, a la fase de retorn s’avaluarà el procés, quina informació s’ha recollit i com aquesta 

informació quedarà recollida al pla de protecció. 

A les 19:15, es dona per acabada la part informativa de la sessió i l’Anna Martin explica el 

funcionament de la dinàmica participativa, en la que els assistents faran servir el fulletó de 

propostes que se’ls ha entregat en arribar. S’explica el funcionament del fulletó de propostes; la 

primera part està dedicada a dades estadístiques i s’encoratja a omplir-la per tal de poder fer una 

https://participa.gencat.cat/
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
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anàlisi de la representativitat de la sessió; la part de propostes, on els assistents poden aportar què 

pensen que ha d’incorporar el Pla de protecció i qui ha de formar part del procés participatiu. 

Finalment, hi ha una part on els assistents poden deixar el seu nom i adreça electrònica si desitgen 

rebre informació sobre les properes convocatòries de forma directa. 

La part final de la sessió es dedica a resoldre dubtes i a compartir les primeres impressions per part 

dels assistents. L’Anna, que juntament amb en Lluís Salada, s’encarreguen de conduir aquesta part 

de la sessió, explica que el que es reculli en les sessions informatives servirà per construir les 

sessions participatives. 

Tot seguit es recullen algunes de les aportacions i preguntes que han fet els assistents i les 

respostes per part dels organitzadors de la sessió: 

- Les tres sessions participatives seran totes iguals? 

- Anna Martin: sí, els tres tallers amb tres temàtiques diferents es repetiran en diferents 

municipis del Parc. 

- La gestió del Parc fins ara, per part d’en Jordi Garcia, ha estat magnífica. El plantejament del 

Parc natural i del Pla de protecció hauria de ser el d’ajudar a la gent que hi viu. També s’ha 

de posar en valor el patrimoni material i restaurar les infraestructures ja existents. 

- Francesc Diego: el Pla de protecció pot contribuir a que les activitats i els aprofitaments de 

recursos que es facin dins del Parc puguin ser actius econòmics pel territori. De fet, algunes 

d’aquestes activitats, com la ramaderia extensiva, són indispensables per la conservació dels 

recursos naturals. Cal tenir en compte que el Pla inclou tant la normativa com les directrius 

de gestió, de manera que pot ser una oportunitat per generar un model de territori.  

- Cal reconstruir l’ermita de Sant Salvador, ja que per exemple, no s’hi pot accedir (a l’interior) 

durant l’aplec . 

- Jordi Garcia: el Parc està treballant amb ajuntaments i el bisbat per preservar aquest tipus 

de patrimoni, però cal tenir en compte de qui és la propietat. 

- Caldria un acostament del Parc cap a aquesta zona (Alt Urgell), ja que per exemple a Alàs no 

hi ha punt d’acollida del Parc. 

- Jordi Garcia: Des del Parc estem oberts a tot el que sigui acostar el Parc als seus municipis, 

de fet, la idea és que tots els municipis que en formen part poguessin tenir algun tipus 

d’infraestructura del Parc. 
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- Cal tenir en compte que, amb el tema de les infraestructures, tant important és tenir-les com 

mantenir-les. 

- Jordi Garcia: el manteniment és quelcom que sempre tenim en compte a l’hora de calcular 

la viabilitat d’una infraestructura. Per això es pot valorar quin tipus d’infraestructura és 

millor en cada cas (punt d’acollida, panells informatius...). 

- Quins agents participaran a les sessions de treball? Hi participarà el Parc i la Direcció 

General? I altres adminstracions? 

- Anna Martin: en principi, l’equip del Parc i de la Direcció General seran presents en les 

sessions de treball, per col·laborar en la facilitació dels debats, juntament amb el nostre 

equip (ARDA). La funció de facilitació és la de proposar els eixos de debat i sistematitzar la 

recollida de les conclusions. Les administracions locals, el DARPA, els Consells comarcals, 

etc. en aquestes sessions estan convidats com un agent més, juntament amb la ciutadania i 

els agents socioeconòmics del Parc. És en altres fases de tramitació del Pla on aquestes 

administracions tenen reservat un paper específic.  

A les 19:40 l’Anna Martin, un cop no hi ha més preguntes ni aportacions, tanca la sessió i agraeix 

l’assistència i les aportacions fetes tot convidant a participar en les següents fases del procés.  



RECULL D'APORTACIONS A LES SESSIONS

Idees generals sobre el Parc Natural i el Pla de Protecció

Fer servir de referència altres països amb més tradició de protecció en PN

La pesca està fora de lloc (no està prou contemplada )

Mantenir la integritat de l'espai natural

Deixar d'humanitzar la natura (increment de porxos, miradors, rètols, . . .)

Eina que aglutini tots els sectors involucrats
La prioritat ha de ser la protecció del territori: bio i geodiversitat i societat

Retornar a l'essència del PN de protegir la natura

Oportunitat pel desenvolupament local des del punt de vista de la resiliència del sistema natural

Regular les activitats i legislació sobre els usos

Ordenació forestal i cinegètica

Aprofitament i manteniment forestal

Més treball en xarxa de tots els sectors: més comunicació per saber com afecten les actuacions al PN en alguns 

sectors

Més informació a la ciutadania

S'han de tenir en compte tots els sectors i àmbits d'actuació

El Parc ha de ser responsable últim de les activitats que fementa en propietat privada

Protegir al resident i les activitats econòmiques del PN

Si no entenem el territori com una globalitat i cada agent actua segons els seus interessos no ens en sortirem

Seria bo que en el tercer inent fosin corregides totes les aquelles problemàtiques que van impossibilitar la seva 

aprovació anterior.

El territori afectat per la declaració de Parc és sobretot particular (38% propietat física, 68% propietat municipal) cal 

que el pla de protecció ho tingui en compte i per això cal que els propietaris participin en la gestió activament.

Hi ha un ús excessiu del territori del Parc (400,000 visitants per any), cal protegir la fauna i les espècies vegetals 

protegides. 

Cal garantir que els visitatnts tinguin una formació suficient i respectin la natura i les activitats econòmiques 

coherents amb el Parc. 

Prohibir l'acampada

Cal regular la possibiliat de construr petits/mitjans coberts per gurardar eines, maquinàira, llenya, bestiar…

Cal estudirar la possibilitat de regular / limitar l'accés a Coll de Jovell

Cal vigilar la velocitat dels vehicles per evitar atropellaments de fauna salvatge i risc d'accidents

Crec que hi ha una sobreutilització d'alguns sectors en concret (ex. Pedraforca) i a més a més una massificació tant 

d'espais com d'activitats esportives (Ultra pririneu) sense tenir en compte les afectacions a la natura i a la 

ciutadania.

Tenir en compte que actualment hi ha un ús excessu de transport privat (vehicles motoritzats) que afecta de forma 

directa la biodiversitat (contaminació acústica, contaminació per emissions de CO2, etc.)

El pla ha d'estar enfocat a preservar‐ el parc (Objectiu principal). Preserar aquest espai d'interessos d'empreses 

privades que necessiten modificar‐ne la geografia per beneficis propis. Des del me unt de vista es tractaria 

d'elaborar unes directrius per a la conservació de l'entorn, no la promoció. No convertir el parc en un atractiu 

turístic per les comarques. 

Res hauria d'alterar / erosionar l'entorn. Si es fa un pla hauria de priotizar la conservació de la natura enlloc dels 

interessos de la gent que hi circula. 

Permetre i potenciar una explotació turística adecuada.

Potenciar el turisme rural i naturalístic



El considero una oportunitat per a tots els sectors, sobretot per al Parc.

Hi ha unes zones amb una agressió brutal, massificades i que es veuen greument afectades: Pedraforca, Coll de Pal.

I considero que moltes altres, prohibides per a l'escalada activament, es veuen injustament oblidades. 

Diversificar la gent.

Considero que si es pot millorar l'actual parc s'ha de veure quines agressions pateix actualment: curses de 

muntanya, boletaires, mala praxis... I valorar les limitacions que pateixen altres sectors que, curiosament 

agredeixen molt menys el territori. 

Penso que caldria més clars i regular en la direcció proteccionista al Parc, amb temes com l'esquí, que actualment el 

paper d'oposició i seguiment el fan plataformes locals. 

Actuacions adaptades a la diversitat específica dels entorns del PN

Regulació sostenible de la gestió forestal

Mantenir el paisatge actual

Les normes han de tenir en compre la gent que viu i treballa al territori

El PP ha d'ajudar a millorar la vida als pobles de muntanya

Ajuda econòmica per donar vida al Parc i a la seva gent

Document àgil, clarificador, d'ajuda per tots els sectors implicats i que sigui capaç de solventar problemes d'usos i 

activitats

Un PP en que els propietaris i habitants del Parc hi tinguin recolzament ‐ sovint ens hem sentit que es protegia més 

la natura i els animals que els habitants

El PP hauria d'evitar el despoblament, sobretot a l'Alt Urgell.

El PP hauria d'incorporar mesures d'adaptació al canvi climàtic.

La part urgellenca del Cadí està molt deixada (infraestructures i patrimoni abandonat)

Al ser un document abstracte, normatiu i difícil d'executar, el Pla de Protecció des de fora fa més por que gràcia

Ha de ser una eina que canvii la tendència i retorni als usos tradicionals

Popularitzar el Parc i els seus actes i activitats

El Pla de Protecció ha de tenir en compte la gent del territori

Regulació d'usos i activitats 

Prioritzar el medi davant interessos econòmics.

Regulació urgent xarxa viària

Perímetre de protecció

Aprofitaments només amb mètodes tradicionals i no massius (massa mecanització i obertura de pistes)

Qui fa activitats al Parc hauria d'aportar econòmicament per la millora de camins

Regular els usos de lleure i turístics

Revisar límits del PN ‐ incloure Fou del Bor

Prevenir la contaminació lumínica ‐ normativa d'il∙luminació racional i respectuosa similar al PN d'Aigüestortes

Regular les activitats de manera que es prioritzi la conservació de la natura i la gent del territori

Regulació de l'accés al PN ‐ aparcaments i accesos de pagament

Regulació de les curses

Reversió econòmica als ajuntaments 

Protegir i incentivar l'activitat ramadera

Foment de la resiliència davant les activitats que es duen a terme al PN

Regular la relació de la ramaderia amb altres activitats de lleure

Protegir l'activitat ramadera

Zones de fauna protegida ‐ senyalitzar‐les bé

Zones de fauna protegida ‐ restringir‐ne al màxim l'accés

Deshabilitar senders no autoritzats pels ajuntaments



Senyalitzar bé senders públics

Rehabilitar bordes i masies

Regulació zones d'escalada i activitats esportives

Regulació zones de boletaires i accessos

Regular les activitats turístiques perquè siguin respectuoses amb l'entorn.

Tenir en compte com afecten les actuacions forestals a la xarxa de camins

Protecció de camins

Regular usos de camins per a les activitats turístiques

Contemplar aspectes referits a la zona d'influència del PN

Regulació clara

Determinar zones d'accés restringit només per a grups guiats o empreses de guiatge habilitades o per accessos en 

cotxe, només taxis habilitats.

Incorporar la salut com a serveis del PN ‐ identificar boscos nadius per poder fer‐hi banys de bosc.

Tenir en compte les àrees d'influència i les connexions amb zones protegides properes

Si es fan aprofitaments en zones de propietat privada s'ha de compensar al pripietari.

Educar els visitants (no embrutar, no espatllar el PN...)

Demanar permís als propietaris per activitats en propietat privada (caminades..)

Totes les limitacions i prohibicions d'activitats econòmiques han de comportar una indeminització als afectats 

(edificacions, camins...)

Regular les bicicletes als senders i evitar conflictes amb els caminants

Bolets: fer pagar als boletaires (repartir segons hactàrees que té cadascú)

Caça: senglar espatlla els prats de pastura; cèrvol , cabirol trenquen filats de les vaques.

Camins: limitar el pas dels vehicles foranis (no residents)

Finestra única per presentar projectes

Ordenació del territori 

Gestió i usos

Sistema de vigilància i inspecció

Preservar les activitats tradicionals: ramaderia i pastura, explotacions forestals, evitant a intrussió dels visitants

Qui paga els accidents de muntanya en zones privades del Parc?

Preveure una vigilància millor del territori.

Prohibir la passejada fora de pistes forestals i senders 

Prohibir fer foc

Regulació de l'accés del turisme en determinades zones

Regulació de les activitats de lleure de gran participació

Limitar les inscricpions per evitar les activitats massificades com les curses de muntanya (Trail Moixeró; Ultra Pirineu

Més vigilància i aplicació seguint el redactat de la normativa.

Quins són els límits d'accés al parc per cada actor que ineractua.

Visualització de les espècies que hi habiten.

S'haurien de dur a terme accions per conscienciació de la població de bona conducta a l'entorn. 

Gestió forestal

Protecció contra incendis

Millora de camins, pistes forestals i el seu manteniment

Carreres de muntanya? Quin límit penseu posar?

Regulació de la recol∙lecció de bolets

Accés a camins

Pla de camins ‐ manteniment i conservació

Pla de manteniment de la biodiversitat tenint en compte els ramaders



Fomentar l'activitat econòmica per frenar el despoblament

Figura del vetllador del territori amb ciutadans que hi vulguin col∙laborar

Regulació molt concreta i control dels usos i activitats

Convivència entre la caça, senderisme, turisme.

Compatibilitat amb els plans urbanístics municipals.

Coordinació entre administracions

Restringir accés vehicles d'excursionistes i caçadors per pistes forestals d'a peu ‐molesten les espècies protegides i 

evitar convertir‐les en pistes turístiques

Manteniment de pistes i camins públics

Evitar que els camins públics envaeixin finques particulars.

Infraestructura d'acollida del Parc al municipi d'Alàs

Regulació accés dels vehicles d'empreses turístiques

Conèixer totes les infraestructures del riu de Cercs

xarxa de camins que uneixi tot el territori.

S'haurien de tenir més en compte els propietaris de terrenys més que no pas la gent empadronada

Conservació dels boscos

Estudi de la fauna autòctona i la seva conservació

Diferenciació del pre‐Parc i el Parc i els usos admesos en cada cas

Tràmit de permisos de caça

Aprofitament de massa forestal pels veïns

Edificacions i restauració d'habitatges

Manteniment i senyalització de camins

Fer més fàcil i assequibles els permisos de caça
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