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TAULA TEMÀTICA UP-3: RECERCA – ENREGISTRAMENTS - OBSERVACIÓ DE 

LA NATURA I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

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-3. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA  

Nombre de participants 8 

Facilitadores Àngels Cardona (ARDA) 

Referents Parc / DGPAMN Jordi Garcia (Parc) 

Ens /actors representats Vents del Cadí 

La Molina 

Consell Comarcal de la Cerdanya 

Ajuntament d'Alp 

"30 cabres" Formatgeria d'Éller 

Centre de la Propietat Forestal 

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

 

Distribució per perfils 

 

Distribució per territori 
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

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

 

Efectes induïts per les activitats d’ús públic i social en general  

Activitat induïda Efecte 

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

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. 

D’acord amb els riscos potencials i els 
danys. (Les persones visitants han de 
passar per les zones autoritzades). 

Circulació amb vehicles motoritzats 
D’acord amb els riscos potencials i els 
danys. (Els vehicles motoritzats han de 
circular per les zones autoritzades). 

Aparcaments incontrolats 
D’acord amb els riscos potencials i els 
danys. 

Acampada i pernoctació no 
controlada 

D’acord amb els riscos potencials i els 
danys. 

Abandonament dispers de 
deixalles 

D’acord amb els riscos potencials i els 
danys. 

Passeig d'animals de companyia 
D’acord amb tots els riscos excepte 
amb el 10. Es considera que és molt 
gosarat atribuir aqueste efecte. 

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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Activitats d’ús públic i social en 
general 

33. Contribució a la 
fixació de la població de 
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 a valorar-ho 
com oportunitat. Els matisos tenen a 
veure amb el tipus d’activitat 
econòmica. 

 

 

Efectes d’activitats d’ús públic específiques  

Activitat Efecte 

Recerca  
24. Risc de degradació o 
alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles  

Majoritàriament en desacord. Tot 
depèn del tipus de recerca i com 
es faci. 

Enregistraments 
24. Risc de degradació o 
alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles  

Majoritàriament en desacord. Tot 
depèn del tipus de recerca i com 
es faci. 

Educació ambiental 
24. Risc de degradació o 
alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles  

Majoritàriament en desacord. Tot 
depèn del tipus de recerca i com 
es faci. 

Observació d'elements de la 
natura (fauna, flora, gea, cel 
nocturn, arbres, boscos madurs i 
singulars, ...) 

24. Risc de degradació o 
alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles  

No acaben de saber valorar el 
risc. Finalment opten per 
majoritàriament en desacord. 

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

Sense efectes  en particular  

Drons, aeromodelisme i vols 
motoritzats no tripulats 

Sense efectes  en particular 

En desacord. Consideren que sí 
que hi ha un risc de degradació o 
alteració d’hàbitats singulars i 
sensibles. 
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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) 

Parcialment d’acord. D’una banda s’afirma que 
allà on pugui arribar la gent ja és un risc. I 
d’altra que si no hi hagués aquest tipus 
d’infraestructura el risc seria superior. 

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

Parcialment d’acord. Algunes persones 
consideren que aquestes àrees estan a peu de 
carretera i que, per tant, no hi ha aquest risc. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 
D’acord amb el risc potencial. Depèn de com 
es facin. 

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

Parcialment d’acord que és una oportunitat. Es 
considera que perquè hi hagi aquesta 
contribució ha d’haver un bon guiatge. I fins i 
tot amb aquest guiatge es posa en dubte 
l’oportunitat. 

33. Contribució a la fixació de la població de 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 a valorar-ho com 
oportunitat. Els matisos tenen a veure amb el 
tipus d’activitat econòmica. 

Infraestructura Senyalització i itineraris 

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

Majoritàriament d’acord. Es remarca que està 
regulada i que és dependència exclusiva del 
PN. 

Infraestructura Càmping i zones d’acampada controlada 

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

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 

D’acord com a risc potencial. 

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Parcialment d’acord. Tot i que el càmping i 
zones acampada estan fora del PN, des del PN 
es veu l’impacte. 

33. Contribució a la fixació de la població de 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 a valorar-ho com 
oportunitat. Els matisos tenen a veure amb el 
tipus d’activitat econòmica. 
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Infraestructura Allotjaments de turisme rural i refugis 

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

Majoritàriament en desacord. Es considera 
que si l’activitat es fa dins l’allotjament no té 
perquè suposar un risc. D’altra banda, tot 
depèn de la bona praxis del titular del negoci. 

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

Majoritàriament en desacord. Es considera 
que tot depèn de com es gestionen els residus. 

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

Parcialment d’acord. El risc és inevitable quan 
hi ha gent. 

33. Contribució a la fixació de la població de 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 a valorar-ho com 
oportunitat. Els matisos tenen a veure amb el 
tipus d’activitat econòmica. 

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 

Majoritàriament en desacord. Tots els punts 
d’informació es posen en àrees que no afecti la 
fauna. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Majoritàriament en desacord. Tots els punts 
d’informació es posen en àrees que impactin 
el menys possible. 

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

D’acord en què es una oportunitat. Consideren 
molt important que el territori, la gent del 
territori s’estimi el PN. 

33. Contribució a la fixació de la població de 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 a valorar-ho com 
oportunitat. Els matisos tenen a veure amb el 
tipus d’activitat econòmica. 

 

EIX DE DEBAT 1: VALORACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS EFECTES IDENTIFICATS 

ESTEU D’ACORD AMB LA CONSIDERACIÓ DE CADA EFECE COM UNA REALITAT A 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? ES DETECTEN EFECTES DERIVATS 

D’ALGUNES DE LES ACTIVITATS EN ZONES DETERMINADES DEL PARC? 

El grup considera que la freqüentació i la massificació són el que provoca molts dels efectes diagnosticats.  

Hi ha hagut prou consens en la valoració dels efectes induïts per les activitats d’ús públic i social en general. 
Quant als efectes d’activitats d’ús públic específiques, el grup vol fer un especial èmfasi en l’activitat “Drons, 
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aeromodelisme i vols motoritzats no tripulats”, ja que considera que aquesta activitat hauria d’estar subjecta 
a una regulació molt específica i estricta. 

Considera també que alguns dels efectes que proposa la diagnosi relacionats amb infraestructures d’ús 

públic, no haurien de tenir raó de ser si tant en el disseny com en la implementació s’han previst i tingut en 

compte. 

Es considera que hi ha zones que tenen més risc de quedar afectades pels efectes proposats i és per això que 

creuen que, efectivament, caldria fer una zonificació acurada segons èpoques de l’any, ja que no tot el PN 

hauria de tenir les mateixes restriccions.  

La seva proposta seria deixar alguna zona específica on tothom pugui tenir accés, en canvi restringir aquest 

accés en d’altres zones (“sacrificar per protegir”). 

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? 

En general, el grup considera adients les oportunitats estratègiques identificades. Donat que la majoria 

d’activitats relacionades amb el PN tenen el turisme com a principal focus, es considera que  caldria fer un 

esforç compartit per tal de fomentar un turisme de qualitat, un turisme orientat al respecte i a l’estimació a 

la natura. Un turisme que defugís el “consum” de natura i defugís també el turisme “exprés”. 

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 aquests objectius 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. 

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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Això hauria de suposar una gestió molt acurada de les activitats que es realitzin al territori. Es proposa que 

s’afavoreixin les activitats del sector primari, com ara la silvopastura. 

El grup creu que és imprescindible que els pobles de l’àrea d’influència del PN siguin “vius” i que per tant, no 

depenguin exclusivament del turisme. És per això que proposen per exemple: 

 Donar valor a excedents de fusta del parc a través de productors locals (no indústria agressiva), 

serradora, taller ebenisteria, etc. 

 Elaboració de productes artesans com ara melmelades 

 Manteniment del patrimoni material i immaterial 

 Activitats de sensibilització, a les escoles per estimar el territori, el respecte a la manera de viure en 

la zona rural, com cal comportar-se en el medi natural/rural, com escurçar distàncies entre allò rural 

i allò urbà... 

 Sensibilització a través dels mitjans de comunicació 

Mesures de gestió  

 

 

 

 

 

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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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 

 Facilitar accés a terres, a infraestructures 
públiques d’ús compartit per facilitar la fixació 
de la població. 

 Cedir espais comunals 

 Habilitar feixes per pastura 

 Pressupost addicional per als ajuntaments que 
promoguin aquest tipus d’activitats. 

 

 Taula formada pels diferents actors que 
intervenen en les activitats del PN per tal de fer 
un seguiment del Pla i introduir aspectes de 
millora 

 Establir patrulles específiques d’agents rurals 
pel PN 

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

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

 Articular un teixit viu fora del PN per facilitar la 
vida al PN (per ex. artesans) 

 Pla d’educació ambiental i voluntariat 

 Aprofitar eines de sensibilització europees per  
fomentar activitats al territori (Ajuntament, 
escoles, diputació, 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 ELS USOS PUBLICS O 

ALGUNS D’ELLS?  

El grup ha fet les seves aportacions en relació a les activitats i no en relació als efectes: 

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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Pel que fa a circulació de vehicles: 

 Limitar accessos 

 Delimitar pistes (obrir/tancar segons els moments de l’any) 

 Habilitar espais alternatius de circuits fora del PN per disminuir pressió al PN 

Pel que fa a acampada. (Cal fer acampada?). En tot cas: 

 Habilitar espais/zones amb un mínim de control 

 Regular només pernoctacions 

Pel que fa a activitats ramaderes: 

 Habilitar zones de pastura lliure 

 Prohibir que els animals de companyia vagin solts en determinades zones específiques 

Pel que fa a les àrees de lleure: 

 Aprofitar-les per fer pedagogia mitjançant tot tipus de recursos, ja siguin humans, a través de 

panells, QR’s, etc.: com comportar-se al medi natural, què pots trobar en el PN... 

Pel que fa a les activitats de drons: 

 Establir àrees d’exclusió de vol 

 Prohibir aquesta activitat, a excepció de treballs d’investigació 

Pel que fa a activitats organitzades i a sobrefreqüentació: 

 Que el PN es reservi la identificació de si es necessitat guiatge o no per fer l’activitat 

 Fer inspeccions de determinades activitats 

Pel que fa a senyalització: 

 Control per part del PN 

 Establiment de criteris de vigilància (el PN) 

Pel que fa a refugis: 

 Vigilància rigorosa en relació a les barbacoes 

 Vigilància rigorosa en relació als residus, abocaments, fosses sèptiques i clavegueram 

 Incentivar polítiques públiques de reciclatge i residu zero 

 Reducció de la contaminació lumínica dins els espais naturals 
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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 

 

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

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. 

 

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

Recerca 

Enregistraments 

Educació ambiental 

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Càmping i zones d’acampada controlada. 

Punts d’informació, acollida i interpretació. 

 



SESSIÓ PARTICIPATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL CADÍ – MOIXERÓ 
 

 

GRUP DE TREBALL US PÚBLIC I ACTIVITATS  
AL MEDI NATURAL Alp, 23/10/2019 12 FITXA TEMÀTICA UP3 

EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ I GESTIÓ 

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 

 

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 

 

 


