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TAULA TEMÀTICA UP-1: SENDERISME, BTT, MARXES A CAVALL, RAQUETES 

DE NEU, CURSES I ACTIVITATS ORGANITZADES 

DADES DE LA SESSIÓ 

Sessió celebrada a la Sala Polivalent de l’Ajuntament d’Alp el 23 d’octubre de 16:30 a 19:30. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Jordi Garcia, director del Parc Natural del Cadí – Moixeró, fa una 

primera presentació del contingut dels plans de protecció del medi natural i del paisatge i de la metodologia 

seguida per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) en la seva redacció. 

Aquesta introducció serveis per contextualitzar el treball dels grups.  

A continuació, Anna Martín de l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, exposa la metodologia preparada 

per al treball dels grups i els eixos de discussió proposats.  

En aquesta sessió, s’han constituït tres taules de treball amb l’assignació de temes següent: 

● UP-1: senderisme, btt, marxes a cavall, raquetes de neu, curses i activitats organitzades. 

● UP-2: barranquisme - escalada - espeleologia.  

● UP-3: recerca – enregistraments - observació de la natura i educació ambiental 

Cada taula de treball ha estat dinamitzada per una persona de l’equip d’ARDA i ha comptat amb algun 
referent del Parc Natural. En aquesta sessió s’excusa la presència dels representants de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula UP-1 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA  

Nombre de participants 7 

Facilitadores Judit Manuel (ARDA) 

Referents Parc / DGPAMN Joan Casòliva (Parc) 

Ens /actors representats Mossos d'esquadra - muntanya 

DARPA - SSTT Alt Pirineu i Aran 

Ceretania 

Masella - TTADUSA 

Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya 

Empreses sector lleure – esports 

Veïns / veïnes 
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 Distribució per sectors (una 
persona pot representar més 
d’un sector). 

 

 Distribució per perfils 

 

 Distribució per territori 

 

Series1; 
Ambiental; 

1; 10%

Series1; 
Esquí; 3; 

30%

Series1; 
Activitats de 

lleure; 1; 
10%

Series1; 
Turisme; 2; 

20%

Series1; 
Altres; 2; 

20%

Series1; 
Forestal; 1; 

10%

Sectors

Series1; 
Empresa / 
Activitat 

econòmica; 
2; 29%

Series1; Veí 
/ veïna; 1; 

14%

Series1; 
Tècnic; 3; 

43%

Series1; 
Entitat; 1; 

14%
Perfil

Series1; 
Cerdanya; 

5; 71%

Series1; 
Parc; 2; 29%

Territori
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de les activitats d’us públic en l’espai protegit 

 

La valoració dels efectes la fan els/les participants individualment. Posteriorment i a la llum dels diversos punts 

de vista es discuteixen les esmentades valoracions. En la majoria de casos s’arriba a consens. En cas de no 

haver arribat a un consens s’indica “majoritàriament”.  

En la taula d’efectes induits per les activitats d’us public i social en general, els participants valoren les 

activitats i no tant els efectes concrets, que valoren com un conjunt. Per tal de visualitzar millor la valoració 

feta pels participants, s’ha canviat el format de taula respecte altres informes. 

Efectes de processos induïts per activitats d’ús públic en general Grau d’acord i valoració 

Activitat/procés induït Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, aplecs...) 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

Majoritariament d’acord 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies 

31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o als habitants 
de l’espai. 

Activitat/procés induït Circulació amb vehicles motoritzats  

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

D’acord 20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies 

EFECTES:  dinàmiques, processos o qualsevol efecte generat en el territori pels usos i activitats 

actuals o del passat.  

La identificació dels efectes és el  primer pas per establir els criteris de ordenació i regulació de les 

activitats al Parc Natural ja que aquests s’orientaran en funció de la influència positiva (oportunitats) 

o negativa (amenaces) d’aquest efectes sobre els objectius de l’espai protegit.  

A continuació es relacionen els efectes o riscos vinculats a l’ús públic que s’han detectat en els treballs 

de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró. Alguns d’aquests impactes no deriven de l’activitat en 

sí sinó d’una pràctica massa intensiva o de determinats comportaments associats. Igualment. Algunes 

d’aquestes activitats van associades a infraestructures o instal·lacions que són les que poden provocar 

els efectes.  
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31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o als habitants 
de l’espai. 

Activitat/procés induït Aparcaments incontrolats 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

D’acord 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies 

31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o als habitants 
de l’espai. 

Activitat/procés induït Acampada i pernoctació no controlada 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

D’acord; un dels 
participants matisa que 
l’acampada incontrolada i 
la pernoctació 
incontrolada no tenen els 
mateixos efectes, sent les 
de la primera mes 
significatius. 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies 

31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o als habitants 
de l’espai. 

Activitat/procés induït Abandonament dispers de deixalles  

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

D’acord 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna.  

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies 

31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o als habitants 
de l’espai.  

Activitat/procés induït Passeig d’animals de companyia   

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. 

D’acord; quatre dels 
participants matisen que 
la importància dels 
efectes depèn molt de si 
es fa un us adequat o no. 

31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o als habitants 
de l’espai. 
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Efectes d’activitats d’ús públic específiques  

Activitat Efecte 

Senderisme i excursionisme Sense efectes  en particular D’acord 

Bicicletes de muntanya (BTT) i altres 
vehicles de circulació rodada sense motor 

Sense efectes  en particular 

Parcialment d’acord. 
Els participants 
consensuen que 
provoquen un efecte 
d’erosió mes important 
que d’altres activitats. 

Marxes a cavall Sense efectes  en particular D’acord.  

Raquetes de neu Sense efectes  en particular 
Majoritàriament 
d’acord. 

Esqui de muntanya Sense efectes  en particular 
Majoritàriament 
d’acord. 

Curses i activitats esportives organitzades Sense efectes en particular 

Parcialment d’acord; 
els participants estan 
d’acord que aquesta 
activitat té, en sí 
mateixa, els mateixos 
efectes que les 
activitats induïdes però 
amb un impacte molt 
major. 

Aplecs i activitats populars Sense efectes en particular D’acord. 

Vol baix a motor (avioneta, helicòpter, 
ultralleuger,...) 

Sense efectes en particular 

Majoritàriament 
d’acord; tres 
participants consideren 
que l’ activitat té, en sí 
mateixa, els mateixos 
efectes que les 
activitats induïdes però 
amb un impacte molt 
major. 

Navegació aèria sense motor: Ala delta, 
parapent, planejadors, globus aerostàtics 

Sense efectes en particular D’acord 
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Efectes d’activitats d’ús públic específiques  

Activitat Efecte 

Drons, aeromodelisme i vols motoritzats 
no tripulats 

Sense efectes en particular 

Majoritàriament 
d’acord; l’ activitat té, 
en sí mateixa, els 
mateixos efectes que 
les activitats induïdes 
però amb un impacte 
molt major. 

 

Efectes de les infraestructures associades a l’ús públic 

Infraestructura Àrees de lleure, miradors i observatoris 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

Majoritàriament d’acord; es 
matisa com a poc 
significatiu. 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

Majoritàriament d’acord; es 
matisa com a poc 
significatiu. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 
Majoritàriament d’acord; es 
matisa com a poc 
significatiu. 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental de la 
societat mitjançant el gaudi del paisatge, observació de la fauna...). 

D’acord en l’oportunitat. 

Infraestructura Senyalització i itineraris 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies 

 

Majoritàriament en 
d’acord. 

Alguns participants 
consideren que no té efecte 
o bé és poc significatiu. 

Infraestructura Càmping i zones d’acampada controlada  

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

Majoritàriament d’acord; es 
matisa com a poc 
significatiu. 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

Majoritàriament d’acord; es 
matisa com a poc 
significatiu. 
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26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament d’acord; es 
matisa com a poc 
significatiu. 

Infraestructura Allotjaments de turisme rural i refugis 

Els participants consideren que els efectes d’uns i altres haurien de 
ser tractats per separat. 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

Majoritàriament d’acord; es 
matisa com a poc 
significatiu. 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials D’acord com a risc 
significatiu o molt 
significatiu. 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

D’acord com a poc 
significatiu. 

Infraestructura Punts d'informació, acollida i interpretació 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

D’acord en que generen uns 
efectes molt significatius i 
precisament per això han 
de ser fora del Parc. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord en que generen uns 
efectes molt significatius i 
precisament per això han 
de ser fora del Parc. 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental de la 
societat mitjançant el gaudi del paisatge, observació de la fauna...). 

D’acord amb l’oportunitat 

  

EIX DE DEBAT 1: VALORACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS EFECTES IDENTIFICATS 

ESTEU D’ACORD AMB LA CONSIDERACIÓ DE CADA EFECTE COM UNA REALITAT A L’ESPAI? O COM UN 

RISC? I COM UNA OPORTUNITAT O COM UNA AMENAÇA PER ALS OBJECTIUS DE L’ESPAI? SÓN 

EFECTES SIGNIFICATIUS O POC SIGNIFICATIUS? QUINS SERIEN ELS MÉS RELLEVANTS A TENIR EN 

COMPTE? ES DETECTEN EFECTES DERIVATS D’ALGUNES DE LES ACTIVITATS EN ZONES 

DETERMINADES DEL PARC? 

El grup considera que la majoria d’activitats d’ús públic provoquen efectes més o menys significatius i 

majoritàriament negatius. Gairebé en totes les activitats, es posa èmfasi en la importància del com i la 

diferencia que això suposa en els efectes que generen. El cas dels animals de companyia, de les activitats 

organitzades i el senderisme, per exemple, tenen en comú que els efectes negatius que generen seran 

potencials o molt significatius en funció de si es fan amb respecte per l’entorn i els seus habitants i de si els 

participants de les activitats tenen el coneixement suficient sobre el Parc i com comportar-s’hi. 
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En aquest sentit, els participants consideren que els efectes mes significatius no son uns o altres, sinó que són 

en general els provocats per activitats organitzades massificades. Pensen sobretot en curses organitzades, 

però també en la sobrefreqüentació en alguns zones del Parc provocada per l’augment de visitants. La 

massificació que observen, malgrat reconeixen que l’ús públic i el seu augment pot ser una oportunitat pel 

territori, té els efectes que té perquè no està gestionada de manera adequada. 

A la sobrefrequentacio en algunes àrees i la massificació de visitants en general, s’hi afegeix l’agreujant que, 

segons els participants, la majoria de visitants desconeixen el Parc del Cadi - Moixero, tant pel que fa a les 

activitats socioeconòmiques que hi tenen lloc per part dels seus habitants, com pels objectius de protecció de 

l’entorn natural. 

Detecció d’oportunitats estratègiques 

 

EIX DE DEBAT 2: DETECCIÓ D’OPORTUNITATS  

QUINES CREIEU QUE SÓN LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES QUE ES DONEN PER ALS OBJECTIUS 

DEL PARC EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS D’ÚS PÚBLIC? 

El grup està d’acord amb les oportunitats estratègiques formulades i el model d’ús públic que dissenyen va 

enfocat a fer possible que l’oportunitat de contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat 

sigui possible. Pel grup, totes les activitats d’ús públic han de poder fer-se de manera que es doni al visitant 

OBJECTIU GENERAL 06: Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la 

restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai. 

OBJECTIU GENERAL 07 Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat. 

Les activitats d’ús públic estan vinculades principalment a usos de lleure i coneixement de l’espai, 

però també poden ser una font d’ingressos pels propietaris i habitants de l’espai protegit i dels 

pobles propers.  

Els efectes treballats en l’apartat anterior i la diagnosi prèvia del Parc Natural permeten identificar 

algunes oportunitats per a aquest objectiu com ara: 

 La contribució a la sensibilització i educació ambiental de la població local i la societat 
mitjançant el gaudi del paisatge, l’observació de la fauna i flora, experiències sensorials i de 
salut en la natura, .... 

 La contribució a la fixació de la població de l'espai i dels pobles veïns en base a activitats 
econòmiques i socials entorn a les activitats indicades en el punt anterior. 

 La conservació del patrimoni cultural immaterial relacionats aplecs, festes...  

 

En la fase informativa, algunes de les aportacions han fet referència a permetre i potenciar una 

explotació turística adequada a la naturalesa de l’espai i potenciar el turisme rural i naturalístic. 
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prou coneixement i informació sobre el Parc i se’l guiï sobre com comportar-s’hi, ja sigui a traves de 

senyalització i panells informatius o a traves del foment d’activitats guiades 

Mesures de gestió  

 

EIX DE DEBAT 3: MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ NECESSÀRIES 

TENINT EN COMPTE LES TIPOLOGIES INDICADES, QUINES MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ VEIEU 

NECESSÀRIES PER ASSOLIR LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES DETECTADES? 

Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

● Subvencions per la generació d’activitat 
econòmica d’ús públic.    

● Incrementar la vigilància i la penalització per 
mals usos. 

● Aprofitar totes les eines comunicatives 
existents per millorar la comunicació entre el 
Parc, els ajuntaments i la resta d’agents del 
territori. 

● Reunions periòdiques (taules sectorials per 
exemple) del Parc amb professionals d’ús 
públic. 

Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i 
valorització 

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

● Normativa clara. 

● Valoritzar i divulgar les activitats econòmiques 
positives pel Parc. 

● Estudi sobre la freqüentació de visitants al Parc 
en funció de les zones i les activitats. 

MESURES DE GESTIÓ:  eina de què disposa el Pla per potenciar les oportunitats o resoldre les 

amenaces identificades en la diagnosi de l’espai (efectes dels usos i activitats). 

Les mesures de gestió poden respondre a les tipologies següents: 

 Millora del coneixement: estudis, programes de seguiment... 

 Ajuts i subvencions. 

 Redacció de projectes i execució d’actuacions directes per part de l’administració. 

 Ordenació de l’ús públic, senyalització, informació als usuaris, educació 

ambiental... 

 Promoció i valorització de l’espai natural. 

 Vigilància i inspecció. 

 Governança i cogestio: convenis, taules de governança, etc.  
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EFECTES NEGATIUS POTENCIALS I MESURES PER MINIMITZAR-LOS 

 

EIX DE DEBAT 4: MESURES DE MINIMITZACIÓ O CORRECCIÓ D’IMPACTES 

COM CREIEU QUE S’HAN DE EVITAR, MINIMITZAR O CORREGIR AQUESTS EFECTES O POSSIBLES 

EFECTES NEGATIUS? QUINES MESURES PROPOSEU AMB AQUESTA FINALITAT? CREIEU QUE CAL 

ESTABLIR ZONES O SECTORS DEL PARC ON NO ES PUGUIN DESENVOLUPAR ELS USOS PÚBLICS O 

ALGUNS D’ELLS? 

La reflexió sobre massificació porta les  als participants a considerar que el Pla de protecció hauria d’establir 

diferents zones dins del Parc, amb objectius diferents i usos permesos adaptats a les característiques de zones 

especifiques. Proposen delimitar les zones d’ús públic de zones de protecció i una categoria Intermitja que 

serien zones on el guiatge seria obligatori i on l’accés nomes es podria fer amb vehicles públics. 

Els participants especifiquen que totes les normatives i mesures de gestió han de tenir en compte l’impacte 

econòmic de les activitats a l’hora de regular-les. 

EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ I GESTIÓ 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per 
increment del risc d'ignició). 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

Acampada i pernoctació no controlada 

Abandonament dispers de deixalles (residus sòlids). 

Càmping i zones d’acampada controlada. 

Allotjaments de turisme rural i refugis 

- Els allotjaments de turisme rural han de tenir 
una regulació diferent dels refugis, ja que 
se’n fan usos diferents. 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i 
cursos fluvials. 

- Fer obligatori el control de les aigües 
residuals. 

Els usos i activitats en l’espai, fins i tot en la tipologia d’activitats que poden suposar oportunitats, 

provoquen efectes que generen o poden generar impactes negatius sobre els elements de protecció 

(fauna, flora, hàbitats, paisatge, gea, patrimoni cultural, processos naturals) de forma directa o 

indirecta. El pla ha d’establir les mesures necessàries  per evitar, minimitzar o corregir  aquests 

impactes. 

Com a punt de partida, doncs,  es recuperen en aquest apartat els efectes identificats en l’eix 1 

considerats una amenaça per assolir els objectius de l’espai.   
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Allotjaments de turisme rural i refugis  

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 
natural i la tranquil·litat necessàries per la fauna. 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

Acampada i pernoctació no controlada 

Abandonament dispers de deixalles. 

Càmping i zones d’acampada controlada. 

Allotjaments de turisme rural i refugis. 

Punts d’informació, acollida i interpretació. 

- Els punts d’informació han de ser sempre fora 
del Parc. 

- La pernoctació i l’acampada incontrolades 
han de tenir regulacions diferents. 

- Acampada nomes en zones establertes. 
- La pernoctació (en vivac o en tenda petita) 

s’ha de garantir, però regular, establint unes 
zones permeses, una alçada i\o distancia 
mínima i requerir que es notifiqui a partir 
d’un determinat nombre de participants. 

- Establir una zonificació. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Càmping i zones d’acampada controlada. 

Punts d’informació, acollida i interpretació. 

 

27. Risc de degradació física i visual de petites o 
mitjanes superfícies o indrets.. 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

Acampada i pernoctació no controlada 

Abandonament dispers de deixalles. 

Senyalització i itineraris 

- Cal informar al Parc i als propietaris afectats 
de nous itineraris. 

31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o 
als habitants de l’espai. 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

Acampada i pernoctació no controlada 

Abandonament dispers de deixalles (residus sòlids). 

Passeig d’animals de companyia 

- Els animals de companyia s’han de regular 
per tal que siguin permesos però de manera 
controlada, ja sigui establint unes zones on es 
puguin portar o no, o en funció de l’època de 
l’any. 

 

A més a més, els participants proposen: 

- Les bicicletes només poden anar per pistes i se n’ha de limitar l’ús a partir d’un cert nombre 

de participants. 

- Establir itineraris específics per cada activitat. 
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- Crear una regulació específica per drons i helicòpters. 

- Crear una regulació específica per curses.  


