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TAULA TEMÀTICA OI-3: XARXA VIÀRIA 

DADES DE LA SESSIÓ  

Sessió celebrada al Casal de la Vila de Bagà, el 17 d’octubre de 2019 a les 10:00. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Francesc Diego de la Direcció General de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural (DGPAMN) fa una primera presentació del contingut i metodologia de redacció dels plans de 

protecció del medi natural i del paisatge 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: 

 OI-1: edificacions. 

 OI-2: Infraestructures i instal·lacions de serveis tècnics i vinculades a activitats.  

 OI-3: Xarxa viària 

Cada taula de treball ha estat dinamitzada per una persona de l’equip d’ARDA i ha comptat amb algun 
referent del Parc Natural o de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula OI-3. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA  

Nombre de participants 7 

Facilitadora Àngels Cardona  (ARDA) 

Referents Parc i DGPAMN Jordi Garcia  (Parc) 

 

Ens /actors representats Ajuntament de Gisclareny 

ADF del Berguedà 

Ajuntament de Bagà 

Consell Comarcal del Berguedà 

Institut d'Estudis Catalans - Institut d'estudis agraris 

Hospitalet 

Associació de propietaris 
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Distribució per sectors (una 
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ANÀLISI DELS EFECTES DE LA XARXA VIÀRIA EN L’ESPAI PROTEGIT 

 

Els membres del grup de treball valoren individualment els efectes i després s’estableix un debat centrat 

preferentment en els efectes amb major discrepància o que han tingut una valoració amb observacions. En 

la taula s’indica el grau d’acord o desacord amb cada efecte. En cas de no haver arribat a un consens, s’indica 

“majoritàriament”. 

Efectes generals d’obres d’edificacions o infraestructures Valoració  

Ús o actuació Abocaments de residus sòlids 

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

D’acord com a risc potencial. 

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

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

Parcialment d’acord 

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

D’acord com a risc potencial. 

Ús o actuació Abocaments d’aigües residuals 

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

Parcialment d’acord, ja que alguns 
membres del grup consideren que 
si les obres es fan correctament 
aquest risc no hi hauria de ser. 

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

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

Majoritàriament en desacord. 

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

Parcialment d’acord. 

 

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 d’ordenació, i les mesures de 

regulació i gestió de les activitats i els usos al Parc Natural, ja que 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 les infraestructures de la xarxa viària que 

s’han detectat en els treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró.  
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Efecte o risc Valoració  

Infraestructura Pistes forestals 

1. Artificialització Parcialment d’acord ja que 
consideren que les pistes poden 
produir una alteració, no 
necessàriament artificialització. 

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

Majoritàriament en desacord. Al 
contrari, les pistes poden tenir 
caràcter preventiu d’incendis. 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la circulació de 
la fauna per l’espai) 

En desacord 

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

Parcialment d’acord, ja que la pista 
en sí no altera les condicions, és la 
“massificació” en l’ús de la pista la 
que ho pot fer. 

16. Risc de processos erosius significatius Parcialment d’acord, tot depenent 
de l’ús que se’n faci de les pistes. 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i sensibles 
(fluvials, rupícoles, zones humides, ...) 

Parcialment d’acord.  

25. Risc de degradació del patrimoni geològic Parcialment d’acord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Parcialment d’acord 

Infraestructura Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes 

1. Artificialització Parcialment d’acord. En aquest 
punt es reflexiona, sense arribar a 
conclusions, si artificialització seria 
sinònim de desnaturalitzar un Parc 
Natural. 

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

Parcialment d’acord. La 
consideració de risc potencial seria 
per sobrefreqüentació. 

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

Parcialment d’acord. La 
consideració del risc potencial 
seria per sobrefreqüentació. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord com a risc potencial. 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores D’acord com a risc potencial. 
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Efecte o risc Valoració  

33. Contribució a la fixació de la població a l’espai per manteniment 
de les activitats econòmiques relacionades amb la restauració i 
conservació dels valors naturals i culturals de l’espai. 

Majoritàriament d’acord com a 
oportunitat. La persona en 
desacord argumenta que l’excés 
d’aparcament no garanteix la 
contribució a la fixació de la 
població per manteniment 
d’activitats econòmiques. 

Infraestructura Carreteres 

1. Artificialització Parcialment d’acord. 

16. Risc de processos erosius significatius Parcialment d’acord. 

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

D’acord com a risc potencial. 

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

Majoritàriament d’acord com a 
risc potencial. 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores D’acord com a risc potencial. 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la circulació de 
la fauna per l’espai) 

Parcialment d’acord, tot i que 
algunes persones consideren que 
no tenen coneixement suficient. 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic Majoritàriament en desacord. 

 

EIX DE DEBAT 1: VALORACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS EFECTES IDENTIFICATS 

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

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

SERIEN ELS EFECTES MÉS RELLEVANTS A TENIR EN COMPTE? 

La principal argumentació que el grup ha posat a sobre de la taula és que tot projecte relacionat amb 

infraestructures, i en aquest cas, amb xarxa viària ha d’estar degudament validat i, per tant, dissenyat i 

executat de forma correcta. 

Els matisos els han fet en relació als riscos potencials els han atribuït a una possible massificació en la 

utilització de les infraestructures i de la xarxa viària. Han posat especial èmfasi en la desnaturalització que 

poden suposar els aparcaments i les àrees d’estacionament molt pròximes al Parc Natural, precisament 

perquè poden propiciar sobrefreqüentació. Per això, proposen aparcaments pròxims a les poblacions des 

d’on articular vehicles llançadora. 

Consideren que la diagnosi proposada és una diagnosi general, aplicable a qualsevol  PN. Apunten que els 

aparcaments són necessaris, el que caldria és modular-los segons zones per quantitat de gent.  
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En general, el grup considera que no calen més pistes forestals ni carreteres, en tot cas, mantenir les ja 

existents en bones condicions. 

El grup considera que es podrien identificar zones específiques per a usos específics tenint en compte també 

les poblacions de la seva àrea d’influència.  

Detecció d’oportunitats estratègiques 

 

EIX DE DEBAT 2: DETECCIÓ D’OPORTUNITATS 

CREIEU QUE AQUESTES SÓN LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES QUE ES DONEN AL PARC EN 

RELACIÓ A LA XARXA VIÀRIA? IDENTIFIQUEU ZONES O VIES ON AQUESTES OPORTUNITATS ES 

DONIN D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

El grup considera que l’oportunitat estratègica exposada en la diagnosi és correcta, és per això a l’hora de 

definir un model d’activitat, manifesta que la xarxa viària ha de ser radicalment diferent a la proposada al 

2010 perquè, entre d’altres coses, la societat és molt diferent. 

Es considera que, quant a infraestructures, se n’han de fer o cap o ben poques i que el model més adequat 

seria aquell que: 

 Tingués en compte la sostenibilitat econòmica. 

 Sigui respectuós amb el patrimoni natural. 

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

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

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

algunes oportunitats per a aquest objectiu com ara: 

 Una xarxa viària ben estructurada que garanteixi l’accessibilitat i el desenvolupament dels usos 

admesos en l’espai, i que actuï com un element per assolir la distribució de les persones en 

l’espai de manera coherent als objectius de conservació i a evitar la sobrefreqüentació en 

relació a la capacitat de càrrega de cada zona del Parc. 

En la fase informativa hi ha hagut aportacions que han assenyalat desequilibris en la distribució 

d’instal·lacions relacionades amb l’ús públic (equipaments, senyalització, etc.) en el territori del 

Parc amb la percepció, en algunes zones, d’excessiva “humanització de la natura”.  

Les actuacions en la xarxa viària del Parc tant en termes de manteniment i senyalització com de 

regulació de l’accés i diferenciació tenint en compte els diferents usos ha estat un dels temes més 

esmentats en la fase participativa. S’han fet també aportacions indicant una percepció de 

presència excessiva del vehicle privat motoritzat el Parc.  
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 Optimitzi les capacitats humanes d’ús per zones i èpoques de l’any (mapa consensuat de zones 

específiques). 

 Unifiqui els recursos i la gestió (actualment la tasca d’arranjament de la xarxa viària, per exemple, 

recau sobre diferents agents. 

El grup proposa  que el Pla sigui l’instrument de coordinació, un paper diferent del que li correspon com a 

administració. 

Consideren que el valor afegit del Pla és el de contribuir a millorar el repartiment de les obligacions i els 

beneficis en relació a la situació actual i el de buscar un equilibri entre recursos i beneficis. També opinen 

que no es preveuen canvis radicals quant a activitats econòmiques. 

El grup ha obert un debat en relació a la idoneïtat de tractar el disseny del Pla de Protecció del Cadí – 

Moixeró sectorialment perquè considera que primer caldria parlar d’altres qüestions, com per exemple les 

competències reguladores, com s’equipara l’administració local i el director del PN, cal interpretar que el 

director del PN és gestor plurimunicipal?  Els ajuntaments han de delegar en el PN determinades actuacions i 

gestions com a òrgan supramunicipal? Hi ha pressupost suficient?  

Les persones del grup consideren que aquest debat no s’ajusta a la proposta de treball presentada, però vol 

deixar-ne constància per tal que, si es creu convenient, pugui ser elevat a aquelles instàncies que calgui. De 

fet, consideren que les preguntes formulades podrien elevar-se a debat parlamentari. 

Mesures de gestió  

 

MESURES DE GESTIÓ I ACTUACIÓ:  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 i actuació 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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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 

Aquells que siguin necessaris per tenir suficients 
mitjans econòmics i humans. 

 

 

 

 

 Un contracte del PN (instrument de gestió) 
discutit entre tots els actors/agents que 
intervenen al PN on es facin constar els drets i 
obligacions de tothom i on estigui prevista 
l’avaluació dels usos del PN segons els 
compromisos adquirits i els criteris acordats. 

 Espai de comunicació entre els diferents 
propietaris del Parc  

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

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

 Millora de la xarxa viària actual del Parc 

 Arranjament de les pistes forestals de forma 
més permanent mitjançant resines i bones 
cunetes. 

 Revisió/reajust dels òrgans de representació del 
PN. (La representació actual de la propietat no 
s’ajusta a la realitat) 

 Mapa per zones d’activitat humana segons 
època de l’any. 

 Llistat de propietaris. 

 Identificació de bones pràctiques. 

 Identificar el nombre òptim de visitants segons 
èpoques de l’any en les diferents zones del PN. 

 

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 INFRAESTRUCTURES O 

INSTAL·LACIONS O ALGUNES D’ELLES? 

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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Els participants del grup, durant la sessió han manifestat en tot moment que, en relació als projectes d’obres 

i infraestructures, i en concret de xarxa viària, tant el seu disseny com la seva posterior implementació 

contemplen els possibles efectes negatius i per tant, ja des de l’inici es preveu la minimització dels efectes 

negatius.  

Com a discurs general, el grup proposa que el PN ha de ser acollidor de visitants, i per tant, no seria 

convenient posar “tanques”. 

Quant a gestió estratègica proposen identificar el nombre òptim de visitants per zones del PN i per èpoques 

de l’any, la qual cosa suposaria establir un límit de visitants en aquestes zones. I això suposaria regular la 

possible entrada de visitants. 

Fan també proposta de “pagar” una possible entrada al PN, només quan sigui imprescindible tal i com tenen 

establert determinats Espais Naturals francesos. 

EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ  

1. Artificialització . 

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

Carreteres 

 

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

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

Carreteres 

 

16. Risc de processos erosius significatius 

Pistes forestals 

Carreteres 

 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica 

Pistes forestals 

Carreteres 

 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

 

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

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

Carreteres 
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EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ  

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles (fluvials, rupícoles, zones humides, ...) 

Pistes forestals. 

 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic 

Pistes forestals.  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes.  

 

 


