
Pla de protecció del medi 
natural i del paisatge del 
Parc Natural del  Cadí –
Moixeró

Bagà, 12 de setembre de 2019



Procés participatiu

Qui pot participar?

Què volem recollir?

Com funciona/en què consisteix?

Al procés participatiu sobre el Pla de protecció del Parc Natural del Cadí -
Moixeró . . . 



Procés participatiu

Procés obert a la ciutadania, on es recolliran les
visions i propostes sobre la gestió i situació del
Parc Natural de les persones que el viuen, des
dels diversos sectors i territoris del Cadí i el
Moixeró.

Es basarà en sessions de treball repartides per
diferents municipis de l’àmbit del Parc Natural.



Procés participatiu

Fase 
informativa

Fase de 
participació

Fase de 
retorn

Document
PEPMN per 
aprovació 

inicial

3 fases . . . que ja estan en marxa!



Fase informativa

Consisteix en un seguit de sessions informatives per situar
l’estat i contingut del Pla de protecció del PN del Cadí –
Moixeró, explicar el procés participatiu i començar a
treballar.



Fase participativa

Participació presencial en 9 sessions de treball
repartides al llarg del territori, on s’encoratjarà la
participació de representants dels sectors
socioeconòmics més directament implicats.

Les sessions s'organitzen com a grups temàtics
d’acord als continguts del Pla de protecció i
recollirem les propostes i punts de vista respecte als
seus objectius estratègics.



Fase participativa
Grups temàtics

Obres, 
edificacions i 

infraestructures

Ús públic i 
activitats al 

medi natural

Producció i 
gestió 

agroramadera i 
forestal i altres 
aprofitaments



Fase participativa
Grups temàtics

Obres, 
edificacions i 

infraestructures

Ús públic i 
activitats al 

medi natural

Producció i 
gestió 

agroramadera i 
forestal i altres 
aprofitaments

Ús agroramader
Ús forestal

Producció local
Caça i pesca
Recol·lecció

Aigua



Fase participativa
Grups temàtics

Obres, 
edificacions i 

infraestructures

Ús públic i 
activitats al 

medi natural

Producció i 
gestió 

agroramadera i 
forestal i altres 
aprofitaments

Senderisme, BTT, rutes a 
cavall, raquetes, esquí fora 

pista
Altres esports a la natura

Observació natura
Educació ambiental

Recerca i coneixement 
entorn



Fase participativa
Grups temàtics

Obres, 
edificacions i 

infraestructures

Ús públic i 
activitats al 

medi natural

Producció i 
gestió 

agroramadera i 
forestal i altres 
aprofitaments

Serveis tècnics.

Instal·lacions 
associades a 

activitats



Fase participativa
Grups temàtics

Producció i gestió 
agroramadera i forestal 
i altres aprofitaments 

recursos naturals

Ús públic  i activitats al 
medi natural

Obres, serveis i 
infraestructures

• Agroramader
• Forestal
• Productors locals
• Caça/pesca
• Administració local

• Turístic
• Activitats de lleure i 

senderisme
• Sector turístic 
• Ambiental
• Grups de recerca
• Esquí
• Administració local

• Administració local
• Agroramader
• Esquí

Sectors més rellevants



Fase participativa
Calendari

Territori
Temàtica Berguedà Cerdanya Alt Urgell

Obres, serveis i 
infraestructures

Bagà
Espai a concretar

17/10/2019

10h – 13h

Martinet 
Sala Polivalent

24/10/2019

10h – 13h 

La Seu d’Urgell
Casa dels Parcs

29/10/2019

10h – 13h

Usos forestals i 
agroramaders i altres 
aprofitaments

Guardiola
Centre Parroquial

17/10/2019

16:30h – 19:30h

Riu
Espai a concretar

24/10/2019

16:30h – 19:30h

Cava
Espai a concretar

29/10/2019

16:30h – 19:30h

Ús públic i activitats al 
medi natural

Gósol
Espai a concretar

16/10/2019

16:30h – 19:30h

Alp
Sala Actes Ajuntament

23/10/2019

16:30h – 19:30h

Tuixent
Centre Interp Flora

30/10/2019

10h – 13h



Fase participativa
Calendari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14 15 16 17 18

Obres
Bagà

Ús públic
Gósol

Aprofitaments
Guardiola

21 22 23 24 25
Obres
Martinet

Ús públic
Alp

Aprofitaments
Riu de C.

28 29 30 31
Obres
La Seu d’U. 

Ús públic

Tuixent

Aprofitaments
Cava

Octubre 2019



Fase participativa
I si no puc venir?

Al llarg de tota la fase participativa pots fer la teva aportació tot posant-
te en contacte amb nosaltres o fent la teva aportació en línia.

Parc Natural del Cadí-Moixeró

C/ la Vinya, 1
08695 Bagà

938 244 151

pncadimoixero@gencat.cat

Plataforma de participació

https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
https://participa.gencat.cat/

mailto:pncadimoixero@gencat.cat
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
https://participa.gencat.cat/


Fase participativa
Plataforma de participació

Un espai en línia per seguir el procés i participar.

1. Accedir al documents sobre el procés participatiu.

2. Informació sobre les sessions presencials.

3. Zona d’aportacions i comentaris.

• Registrar-se (nom, adreça electrònica, usuari i contrasenya)



Fase participativa
Plataforma de participació

https://participa.gencat.cat/processes/
Pla-PNCadiMoixero

https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero
https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero


Fase de retorn

Tancament i valoració de les fases anteriors. Es realitzaran les sessions
de presentació per fer balanç del funcionament del procés participatiu,
recollit en un document de síntesi i es presentarà com s’integraran les
aportacions en el Documents del Pla de Proteccio per a l’aprovació
inicial.

Període Data Municipi Espai Sessió

N
ov

em
br

e

Sessió retorn Alt Urgell

Sessió retorn Berguedà

Sessió retorn Cerdanya



Torn de les persones i les entitats del 
Parc Natural del Cadí – Moixeró 

Com veieu el territori? I el Pla de 
protecció?

Què creus que hauria de tenir en 
compte

El procés s’ajusta al territori? Qui 
falta?



Gràcies per la vostra 
atenció i esperem la 
vostra participació!
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