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TAULA TEMÀTICA UA-3: CAÇA I PESCA I UA-4: RECOL·LECCIÓ 

DADES DE LA SESSIÓ 

Sessió celebrada al Local Social d’Ansovell (Cava), el 29 d’octubre de 2019 a les 16:30. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Jordi García, director del Parc Natural del Cadí – Moixerò 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: 

 UA-1: Usos agroramaders i producció local. 

 UA-2: Aprofitaments forestals. 

 UA-3 i 4: Caça i pesca / Recol·lecció 

Cada taula ha comptat amb una persona d’ARDA Gestió i Estudis Ambientals com a facilitadora i un referent 

del Parc Natural del Cadí- Moixeró. En aquesta sessió s’excusa la presència de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula UA-3 /4 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA UA-3/4 

Nombre de participants 6 

Facilitadora  Àngels Cardona (ARDA) 

Referent Parc / DGPAMN Queralt Tot (Parc) 

Ens /actors representats Junta Rectora 

Cos d'Agents Rurals 

Institut d'Estudis Catalans - Institut d'estudis agraris 

Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
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Distribució per sectors (una 
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de l’activitat de caça i pesca i recol·lecció en l’espai protegit 

 

Els membres del grup de treball decideixen consensuar la valoració dels efectes de la diagnosi, de manera 

que el debat es produeix durant el procés de consens.  

Efectes induïts per la caça i la pesca/ recol·lecció 

Activitat 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. 

Parcialment d’acord. La 
sobrefreqüentació a l’Alt 
Urgell és en algun punt 
concret i en èpoques 
estacionals. 

Circulació amb vehicles motoritzats Parcialment d’acord. 

Aparcaments incontrolats 
Parcialment d’acord. (no 
hi ha massa alternativa) 

Acampada i pernoctació no controlada 
En desacord. Els punts 
habilitats estan 
degudament regulats. 

Abandonament dispers de deixalles D’acord 

Passeig d'animals de companyia 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 la caça i la pesca que s’han detectat en els 

treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró. Alguns dels impactes no deriven de l’activitat 

en sí sinó d’una pràctica massa intensiva o de determinats comportaments associats. 
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Efecte Valoració de l’efecte 

Activitat Caça major (Es matisa que és un món endogàmic i molt tancat. I que és l’única 
activitat que es fa pagar) 

8a. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies de gran 
fauna claus en les cadenes tròfiques 

En desacord 

9. Control de poblacions de fauna que no tenen depredador natural D’acord com a oportunitat 
significativa 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients – creuen que cal redefinir la 
terminologia de l’efecte perquè s’adeqüi millor a les activitats de caça i pesca 

Parcialment d’acord 

Activitat Caça menor (es considera que s’està perdent) 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients – creuen que cal redefinir la 
terminologia de l’efecte perquè s’adeqüi millor a les activitats de caça i pesca 

Parcialment d’acord 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa  

Parcialment d’acord. (Si es 
compleix la normativa no 
hauria de passar) 

Activitat Caça o alta pressió sobre la fauna en el passat (considera el grup que aquest 
apartat caldria treure’l de la diagnosi perquè es confós) 

6. Pèrdua de la dinàmica de creació d'espais oberts forestals generats de 
processos naturals  

8.b Extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies de gran fauna 
claus en les cadenes tròfiques  

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients  

Activitat Pesca 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients – creuen que cal redefinir la 
terminologia de l’efecte perquè s’adeqüi millor a les activitats de caça i pesca 

Parcialment d’acord. Si es 
compleix la normativa no 
es produeix perquè hi ha 
pesca sense mort. 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa. 

Parcialment d’acord. Si es 
compleix la normativa no 
es produeix perquè hi ha 
pesca sense mort. 

Activitat Repoblacions cinegètiques o piscícoles (Identificar si les repoblacions són 
necessàries) 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores D’acord com a potencial 
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Efecte Valoració de l’efecte 

23. Contaminació genètica de les poblacions de fauna i flora  D’acord com a potencial. 
(ara bé, el grup es planteja 
com es pot arribar a 
definir què és d’aquí i que 
no). 

17. Risc de transmissió de malalties a la fauna salvatge 
D’acord com a significatiu 
en el cas de la caça menor 

Activitat Recol·lecció de fongs, líquens, baies, ... 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients 
D’acord com a poc 
significatiu 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa. 

D’acord com a potencial 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies 
D’acord com a potencial 
(sempre que no es faci bé) 

Activitat Recol·lecció de roques, minerals, fòssils ... Es pregunten si això està o no 
prohibit 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic 
D’acord com a poc 
significatiu 

27. Risc de degradació o erosió de petites o mitjanes superfícies Parcialment d’acord. 

 

EIX DE DEBAT 1:VALORACIÓ I PRIORITZACIÓDELS 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? 

Els participants consideren que la caça i la pesca són activitats controlades i molt regulades, de 

manera que els efectes negatius diagnosticats són poc significatius.  

Pel que fa a la recol·lecció, concretament de bolets, consideren que la majoria de recol·lectors són 

molt locals i que tenen molta cura. Els recol·lectors més urbans són de cap de setmana i, en 

general, segons el grup, són curosos. 

El grup considera que la caça contribueix a la gestió d’espècies i a la millora de la fauna autòctona i 

alhora, aporta activitat econòmica al territori ja que és l’única activitat, segons diuen, que cal pagar. 

Consideren que la zonificació podria ser útil regulant prou bé els usos, i sobretot sempre que es 

comptés amb la implicació de tots els agents. 
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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 LES ACTIVITATS DE CAÇA I PESCA?IDENTIFIQUEU ZONES ON AQUESTA OPORTUNITAT ES 

DONIN D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

L’oportunitat de les activitats de caça i pesca formulada en la diagnosi els sembla, als membres del 

grup, prou correcta. És més considerarien que aquestes activitats vinculades a un model ecoturístic, 

regulat degudament, seria una oportunitat per potenciar la “marca” PN Cadí Moixeró, marca 

basada en l’ecologia i el medi ambient. 

En el cas de la recol·lecció, especialment per la recol·lecció de bolets, el grup troba una oportunitat 

estratègica aquesta activitat sempre i quan es delimitin els espais de recol·lecció. Com a oportunitat 

estratègica consideren que caldria millorar serveis, com per exemple el del transport, els guiatges... 

Consideren que especialment la caça i la recol·lecció, així com la pesca allà on n’hi hagi, suposen 

una oportunitat si es fomenten com a producte local amb valor afegit de coneixement del territori. 

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

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

La Reserva Nacional de Caça del Cadí comparteix bona part del territori amb el Parc Natural. Com a 

espai natural protegit, no s’hi permet la caça als terrenys d’aprofitament cinegètic comú. Pel que fa 

a la pesca, hi ha zones de pesca controlada de la truita de riu als rius Segre, Vansa i Llobregat. La 

resta de rius del Parc són refugi de pesca per afavorir la repoblació natural dels trams inferiors.  

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 activitat de caça que exerceixi una pressió adequada a les característiques de l’espai i 

les poblacions de les espècies objecte d’aprofitament, exercint el paper de depredació 

sobre les poblacions d’espècies (principalment ungulats salvatges) en aquells cassos que no 

tenen depredador natural. 

 Una activitat de pesca basada en l’abundància i excel·lència de refugis de pesca i amb la 

pràctica de la pesca sense mort en tot el Parc allà on pes pugui pescar. 
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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? 

 

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 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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Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

 Inversió suficient per posar en valor el Parc Natural (“no és el mateix 
“plegar” un bolet a qualsevol bosc que al PN, i la mateixa situació en 
el cas de caçar un cabirol) 

 

 Recuperar/tenir present el talent territorial (tota la gent del territori 
que podria col.laborar. Per ex. enginyers...) 

 Taula intersectorial en la qual participessin els actors principals de les 
activitats (caçadors, ...), institucions implicades i associacions 
vinculades a la gestió del PN. 

 Òrgans de gestió “territorials”, perquè optimitzarien costos i temps. 

 Vigilar accessos espais caça 

Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i valorització Estudis / Projectes / Actuacions directes 

 Regular accessos als espais de recol.lecció 

 Promoure que la gent del territori treballi al territori tot fent tasques 
necessàries al PN. (Que les empreses externes a les quals es fa 
l’encàrrec prioritzin per bases les persones del territori.) 

 Recuperar el patrimoni cultural i patrimonial 

 

 Estudis per delimitar espais de recol.leció de bolets. 

 Promoure una bona difusió del Parc Natural 

 Proposar el municipi de Cava com a punt d’informació/entrada al PN. 
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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 DE CAÇA I 

PESCA O ALGUNS D’ELLS? 

Com que es considera que la gestió actual de la caça i la pesca ja minimitzen els efectes provocats 

per les activitats, la majoria de mesures proposades no van vinculades als efectes específics de la 

diagnosi. Es proposa: 

 A l’Alt Urgell posar barrera en aquells indrets que calgui minimitzar l’impacte 

 Eliminar la circulació de vehicles en determinats indrets 

 Regular clarament les activitats del PN i els seus plans d’usos 

 Convertir les activitats caça, pesca i recol·lecció en activitat econòmica 

EFECTES NEGATIUS MESURES  

8a. Risc d'extinció o reducció excessiva de les 
poblacions d'espècies de gran fauna claus en les 
cadenes tròfiques. 

Caça major 

 

8b. Extinció o reducció excessiva de les poblacions 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques. 

Caça o alta pressió sobre la fauna en el passat 

 

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  

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 

 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients. 

Caça major 

Caça menor 

Caça o alta pressió sobre la fauna en el passat 

Pesca 

 

17. Risc de transmissió de malalties a la fauna 
salvatge. 

Repoblacions cinegètiques o piscícoles 

 

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

Repoblacions cinegètiques o piscícoles 

 

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 

 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les 
poblacions d'espècies per mortalitat directa  

Caça menor 

Pesca 

 

23. Contaminació genètica de les poblacions de fauna 
i flora. 

Repoblacions cinegètiques o piscícoles 

- No repoblar en refugis de pesca. 

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 
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EFECTES NEGATIUS MESURES  

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 

 

 


