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Introducció als grups de 

treball

EFECTES:  dinàmiques, processos o qualsevol efecte 

generat en el territori pels usos i activitats actuals o del 

passat. 

– Anàlisi dels efectes segons la seva influència sobre els 

objectius de conservació (en positiu o en negatiu)).

– Se’n deriven:

• Necessitats de regulació – gestió – ordenació.

• Oportunitats per a determinats models d’activitats.

– Llistat estandarditzat d’efectes.



Introducció als grups de 

treball

VALORACIÓ DELS EFECTES 

– OPORTUNITATS

– POC O GENS SIGNIFICATIU, SIGNIFICATIU, MOLT 

SIGNIFICATIU.

– POTENCIAL

– CONEIXEMENT INSUFICIENT



Introducció al treball dels 

grups temàtics

33 efectes identificats amb diferents graus i signe d’influència.

78 usos / processos vinculats a les activitats dels diferents 

sectors.

En el grup de treball debatrem sobre els efectes 
vinculats a cada sector i sobre com s’han de 

regular els usos i activitats en aquest sector per 
potenciar les oportunitats així com les mesures 
a establir per minimitzar el potencials impactes 
negatius d’aquestes activitats en el context del 

Pla de Protecció del medi natural i del paisatge.



GRUPS DE TREBALL
Taules temàtiques

90 min
(30’/15’/20’/25’)

1

2

3

4



Fase participativa
Calendari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

14 15 16 17 18

Obres
Bagà

Ús públic

Gósol

Aprofitaments

Guardiola

21 22 23 24 25

Obres

Martinet

Ús públic

Alp

Aprofitaments

Riu de C.

28 29 30 31

Obres

La Seu d’U. 

Ús públic

Tuixent

Aprofitaments

Cava

Octubre 2019



Fase participativa
Plataforma de participació

1. Zona d’aportacions

2. Formulari

Plataforma de participació

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

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


Fase de retorn

• Retorn dels resultats de la fase anterior.
• Valoració dels resultats (participació, representativitat...).
• Debat sobre qüestions amb resultats divergents entre

diferents taules temàtiques.
• Debat sobre qüestions transversals: governança,

zonificació...

Les qüestions objecte de debat es definiran d’acord als 
resultats de la fase participativa.



Gràcies per la vostra 
participació!


