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TAULA TEMÀTICA UP-2: BARRANQUISME - ESCALADA – ESPELEOLOGIA – 

ACTIVITATS DE RECERCA I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

DADES DE LA SESSIÓ 

Sessió celebrada al Centre d’Interpretació de Flora de Tuixén el 30 d’octubre de 10:00 a 13:00. 

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 dues 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 -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-2. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA  

Nombre de participants 5 

Facilitadora Anna Martín (ARDA) 

Referents Parc / DGPAMN Jordi Garcia  (Parc) 

Ens /actors representats Associació Defensem la Vall de la Vansa 

Ajuntament de La Vansa - Fórnols 

Junta Rectora del Parc 

Amics i amigues del Pedraforca / DEPANA 

Càmping Repòs del Pedraforca 

Museu de les Trementinaires – Oficina Turisme 
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Distribució per sectors (una 

persona pot representar més 

d’un sector). 
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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 es fa en un primer moment de manera individual. En el debat posterior es debaten, 

principalment, aquells efectes en els que hi ha hagut major desacord o que requereixen d’aclariments o 

matisacions. La taula següent reflecteix la valoració final, en aquells ítems en que no hi hagut consens, 

s’indica “majoritàriament”.   

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. 

Totalment d’acord tot afegint 

el matís que no és una 

realitat a la zona de l’Alt 

Urgell. 

Circulació amb vehicles 

motoritzats 

Majoritàriament d’acord. Sí 

que hi ha acord en que s’han 

de zonificar els camins.  

Aparcaments incontrolats 
Totalment d’acord amb els 

efectes negatius. 

Acampada i pernoctació no 

controlada 
Majoritàriament d’acord.  

Abandonament dispers de 

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

Passeig d'animals de companyia 

Es demana afegir l’efecte. 

Afectació a altres activitats 

d’ús públic més recomanables 

per als objectius de 

conservació.  

Majoritàriament en desacord. 

Tanmateix el grup està 

d’acord en què s’ha d’establir 

que els animals vagin 

controlats per la persona que 

els porta. 

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. 

Totalment d’acord amb 

l’oportunitat. 

 

Efectes d’activitats d’ús públic específiques  

Activitat Efecte 

Alpinisme i escalada  

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

Majoritàriament d’acord. 

Barranquisme Majoritàriament d’acord. 

Espeleologia 

Majoritàriament d’acord tot i 
que es considera poc 
significatiu atès que és una 
pràctica molt minoritària.  

Bany en rius Totalment d’acord. 

Recerca 

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

Totalment en desacord. 

Enregistraments 

Totalment en desacord. Algun 
participant afegeix el matís 
que cal comunicació al Parc 
Natural. 

Educació ambiental Totalment en desacord. 

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

 

Totalment en desacord. Algun 
participant afegeix el matís 
que cal comunicació al Parc 
Natural. 



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

 

GRUP DE TREBALL US PÚBLIC I ACTIVITATS  
AL MEDI NATURAL Tuixent, 30/10/2019 5 FITXA TEMÀTICA UP2 

Efectes d’activitats d’ús públic específiques  

Activitat Efecte 

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

Sense efectes  en 
particular 

No hi ha consens 

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

No hi ha consens 

Drons, aeromodelisme i vols 
motoritzats no tripulats 

Majoritàriament en desacord.  

 

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) 

Totalment d’acord. Per això, diuen, han 

de ser sense foc.  

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 

natural, i la tranquil·litat necessàries per la fauna Majoritàriament en desacord. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Totalment en desacord. (Si estan 

d’acord en que s’han d’aplicar criteris 

d’integració visual). 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental 

de la societat mitjançant el gaudi del paisatge, 

observació de la fauna...). 

Totalment d’acord amb l’oportunitat. 

Infraestructura Senyalització i itineraris 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes 

superfícies Totalment en desacord. 

Infraestructura Càmping i zones d’acampada controlada 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment 

del risc d'ignició) 

En desacord amb molts matisos que 

tenen a veure amb els recursos de què 

es disposi.  

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 

natural, i la tranquil·litat necessàries per la fauna D’acord amb molts matisos. 
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26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament en desacord. Tot i 

això en el debat tots estan d’acord en 

que hi ha d’haver criteris d’integració 

visual.  

Infraestructura Allotjaments de turisme rural i refugis 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment 

del risc d'ignició) 

Totalment en desacord amb algun 

matís. 

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

cursos fluvials 

Totalment en desacord amb algun 

matís. 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 

natural, i la tranquil·litat necessàries per la fauna Totalment en desacord. 

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 Totalment en desacord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Totalment en desacord 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental 

de la societat mitjançant el gaudi del paisatge, 

observació de la fauna...). 

Totalment d’acord amb l’oportunitat 

 

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? 

Hi ha força consens sobre els impactes generals induïts per les activitats d’ús públic tot i que s’aporta el 

matís que actualment aquestes efectes negatius no són una realitat al territori del Parc a la comarca de l’Alt 

Urgell, especialment la sobrefreqüentació. En aquest territori les molèsties o alteracions a les activitats 

pròpies i a la població poden venir més donades per la dificultat d’accés a través dels camins, amb persones 

que es perden o que accedeixen amb vehicles a indrets d’on desprès no poden sortir. Els riscos derivats de la 

sobrefreqüentació, diuen, no es donen de manera generalitzada sinó que van vinculats a activitats o 

convocatòries específiques. Per això demanen afegir l’efecte d’”afectació a activitats més recomanables per 

als objectius de conservació” quan coincideixen en una mateixa zona dues activitats amb perfils de públic 

molt diferent (cas de la confluència de la Festa de les Trementinaires amb una trobada de motards). 

Es genera un intens debat al voltant de l’acampada i la pernoctació no controlades; la major part del grup 

està d’acord amb els potencials impactes, però un dels membres defensa que no s’ha de “tancar el Parc de 
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nit” i que gaudir l’experiència d’una nit al Parc Natural també és una activitat que s’ha de poder practicar. En 

canvi la resta consideren que deixar-ho obert com una activitat permesa obra la porta a la sobrefreqüentació 

en alguns indrets.  

En relació als “esports d’aventura” el grup està majoritàriament d’acord amb el risc potencial de degradació 

d’hàbitats singulars i sensibles. Es té la percepció, però, que són activitats que ja estan controlades per 

minimitzar els impactes i, per tant, la solució és mantenir la regulació actual. Potser afegir algun requeriment 

en cassos com el del Pedraforca com, per exemple, l’obligatorietat de comunicar al Parc la intenció ‘d’obrir 

noves vies.  

Cas a part és el bany en rius que es percep que és una activitat que s’està intensificant i que atreu cada cop 

més a un públic que no ve a interessar-se per la natura sinó pel bany en sí mateix amb una pràctica molt 

intensiva: permanència moltes hores, àpats, banys de sol... amb el conseqüent risc d’alteració de l’hàbitat. El 

grup considera que s’han de senyalitzar zones per al bany a la part més baixa dels rius, prop de les 

poblacions i en zones de fàcil accés, i prohibir la resta de zones.  

Pel que fa a les activitats d’educació ambiental, recerca, observació de la natura, etc. creuen que el risc de 

degradació d’hàbitats no té perquè produir-se amb la comunicació al Parc Natural i que així es pugui 

transmetre tota la informació que es cregui oportuna per evitar els efectes negatius. Consideren que , 

sobretot, les activitats d’observació d’elements específics són una molt bona oportunitat per a guiatges 

experts i generar activitat econòmica al territori.   

Entrant en el terreny de les infraestructures vinculades, la valoració és majoritàriament en desacord amb els 

riscos excepte cassos puntuals com el risc d’incendi per a les àrees de lleure que el grup valora que han de 

ser sense possibilitat de fer foc.  En els riscos d’impacte visual i paisatgístic, si bé, es mostren 

majoritàriament en desacord amb el risc, és perquè assumeixen que s’apliquen criteris d’integració visual i, 

per tant, estan d’acord en que s’han d’aplicar aquests criteris.  

Es torna a generar un debat al voltant dels càmpings i les zones d’acampada controlada i la conveniència o 

no de disposar d’aquest tipus d’instal·lacions dins el Parc Natural. L’abordatge també es fa des de la 

perspectiva de que les zones d’acampada poden representar una “competència” per als serveis com 

càmpings, refugis i altres allotjaments. Finalment, el model que el grup consensua seria el del càmping en les 

zones properes a les poblacions i zones d’acampada controlada al voltant dels refugis, sempre a criteri dels 

gestors d’aquestes establiments. També s’apunta la conveniència de disposar de punts de servei per a 

autocaravanes a prop de les poblacions per l’auge en aquest tipus de turisme i perquè poden representar 

una font d’ingressos per als pobles alhora que no s’endinsen al parc.  

Com a síntesi de tot els debats generats, el grup destaca els següents aspectes com a més significatius: 

 El bany en rius perquè és un tema que fins ara no estava regulat, amb una demanda creixent i amb 

molt de risc de degradar un ecosistema sensible.  

 L’acampada no controlada tot i que es fa la diferenciació entre zones del parc, no es pot dir que sigui 

una activitat que actualment presenti riscos a tot el parc però sí a determinades zones.  

 El comportament associat a gossos no lligats.  
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 La regulació d’accessos a l’interior del parc oferint alternatives (aparcaments dissuasoris, vehicles 

llanádora, etc.) en llocs amb sobrefreqüentació.  

Degut a l’origen dels participants de la taula al llarg del debat es contrasta la diferent perspectiva des de la 

zona berguedana del parc (sobrefreqüentada) i l’alt urgellenca que no pateix ara per ara aquest efecte.  

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 en les oportunitats expressades i les concreta i completa amb les següents: 

 "Turisme molt especialitzat en qüestions vinculades amb els valors del Parc: ornitològic, de flora, de 

patrimoni cultural... 

 Instruments per a la regulació de la freqüentació que poden significar ingressos a les poblacions 

locals:  

o Xarxa d'aparcaments dissuasius vinculats amb sistemes de taxis del Parc (llicències) i bus 

circular per les poblacions del voltant.  

o Àrees equipades per autocaravanes al costat dels pobles. "t  

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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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 

 Ajuts a la creació de petites empreses per al 
perfil de guiatges especialitzats que 
actualment no té oferta.  

 Contractació directa durant un període de 
temps per impulsar determinades activitats 
que es vulguin potenciar (com s’ha fet amb 
la bicicleta de carretera). 

 Establir un entorn d’influència on s’hagi de 
comunicar al Parc activitats que afectin les 
carreteres del voltant.  

 Reforç dels controls per al compliment de la 
normativa. 

 Contractar una figura tipus “ADL” per a 
l’equip de gestió del Parc. 

Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i 

valorització 

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

 Calendari de curses i activitats coordinat, de 
manera que no es produeixin coincidències 
entre activitats amb públics objectius de 
perfils molt diferents (cas de motards i festa 
de les trementinaires com exemple=, 

  

 

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 PUBLICS O ALGUNS D’ELLS?  

El grup valoraria molt positivament que s’establís una restricció de la circulació per determinades pistes o 

que es limités el nombre de vehicles per evitar la sobrefreqüèntació. Instruments com autobusos llançadora 

o taxis amb llicències del Parc servirien per repartir els visitants i generar ocupació al territori. També 

permetria fomentar zones menys accessibles com la Torre de Cadí des de Tuixent.  

Pel que fa a les acampades juvenils, el grup consensua que s’han d’establir criteris sanitaris rigorosos i 

garanties del seu compliment.  

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 

 

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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EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ I GESTIÓ 

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, ...) 

Alpinisme i escalada. 

Barranquisme. 

Espeleologia. 

Bany en rius 

 

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 

 

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 
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