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Acta de la reunió de la Junta Rectora del PN del Cadí-Moixeró 
 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número de la sessió: 39 
Data: 18 de febrer de 2015  
Lloc:  Centre d’Informació del PN Cadí-Moixeró 
Horari: 10:30h / 13:45h 
 
 
 
Assistents  

• Sr. Antonio Trasobares, Director General del Medi Natural i Biodiversitat. 
• Sr. Paco Cano, Subdirector General del Medi Natural i Biodiversitat. 
• Sr. Lluis Balaguer, Cap de Servei d’Espais Naturals Protegits. 
• Sr. Joan Pous, President de la Junta Rectora. 
• Sr. Jordi Garcia, Director del Parc Natural Cadí-Moixeró. 
• Sra. Mª Àngels Blasco, Departament de Cultura. 
• Sra. Carme Rubió, Subdirecció General de Programació Turística. 
• Sra. Roser Bombardó, Representant Consell Comarcal de la Cerdanya. 
• Sr. Joan Tor, Representant Consell Comarcal del Berguedà. 
• Sr. Salvador Vilalta, Ajuntament d’Alp. 
• Sra. Marta Sala, Representant de les Reserves de Caça del Cadí i CAU. 
• Sr. Albert Maurell, Representant d’Unió de Pagesos. 
• Sra. Carme Valls, Representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
• Sra. Alba Noguera, Regidora Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
• Sr. Josep Bosom, Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 
• Sra. Nicolàs Viso, Alcalde de Bagà. 
• Sr. Joan Casòliva, Geòleg del PN Cadí-Moixeró i representant de la FEEC. 
• Sra. Carme Alcántara, Tècnica del PN Cadí-Moixeró. 
• Sr. Marc Sallent, Tècnic del PN Cadí-Moixeró. 
• Sr. Isidre Ricart, Bellver de Cerdanya. 
• Sr. Miquel Tor, Representant del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
• Sr. Bartomeu Majoral, Representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
 

S'han excusat d'assistir-hi:  
• Sra. Gemma Cruz, Departament de Territori i Sostenibilitat. 
• Sr. Joaquim Gosálbez, Institut d’Estudis Catalans. 
• Sr. Ramon d’Abadal, Centre de la Propietat Forestal. 
• Sr. Joaquim Xifre, Subdirector General de Ramaderia. 
• Sr. Miquel Pons, Alcalde de Riu de Cerdanya. 
• Sra. Neus Ferrete, Directora SSTT Catalunya Central Dept. d’Agricultura. 
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Ordre del dia   
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 
2. Presentació del Pla Estratègic de Gestió d’Espais Naturals. 
3. Memòria 2014. 
4. Pressupost i programa d’actuacions 2015. 
5. La tramitació del Pla Especial. 
6. Discussió dels objectius específics del Parc Natural per al 2015. 
7. Autorització de la Curs Ultra Pirineus/Cavalls del Vent i altres sol·licituds. 
8. Proposta de normativa de descens de barrancs al Parc per a la seva aprovació. 
9. Informes diversos del Parc. 
10. Calendari de programació anual de tots els òrgans de participació del Parc. 
11. Ajuts 2014/15 i nova convocatòria 2015/16. 
12. Torn obert de paraula. 
 
 
Annexos a l’acta: 
 
Es fa entrega als assistents d’una còpia de: 
 

- Memòria Anual 2014. 
- Anuari de les feines de la brigada als municipis del Parc durant l’any 2014. 
- Proposta d’objectius específics d’actuació per al 2015. 
- Normativa de regulació del descens de canyons, barrancs, torrents o engorjats 

(Febrer/2012). 
- Calendari de Curses al PN Cadí-Moixeró previstes per al 2015. 

 
 
Desenvolupament de la reunió  
 
S’inicia la reunió a les 10:55h 
 
El Sr. Pous agraeix l’assistència a tots els presents i recomana que tothom s’expressi i digui el que 
pensa. 
 
2. El Sr. Trasobares pren la paraula i comença parlant del punt 2 de l’ordre del dia. Dóna a conèixer el 
què es vol de les juntes rectores dels parcs naturals. Fa saber que s’ha aprovat el Pla Estratègic de 
Gestió d’Espais Naturals on es confirma la voluntat de fer un manteniment de la biodiversitat i a la 
vegada aconseguir-ne la integració del territori. La protecció n’és la protagonista però cal fer-la 
compatible i aconseguir-ne la integració entre tots els Ens que formen part del Parc Natural. Val a dir 
també que malgrat el pressupost es fa el màxim possible i que les actuacions que es porten a terme han 
d’estar molt ben pensades, cal reinventar-nos tenint present les relacions públic/privat. 
El Sr. Trasobares fa la presentació d’un PowerPoint sobre la dinamització socioeconòmica als Parcs. 
Objectius principals del Pla: 

- Definir la situació actual. 
- Identificar els principals reptes de futur, els objectius a assolir i actuacions a dur a terme. 
- Alinear a tots els agents responsables, creant un ambient de coordinació i col·laboració 

activa entre els principals actors. 
 
El Sr. Cano creu que cal fer una conservació de la fauna però també cal tenir en compte tot el territori 
habitable. Cal millorar en temes de biodiversitat. 
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El Sr. Trasobares explica que es pretén fer una gestió activa als Parcs (agricultura, ramaderia, 
forestal,...) i cal fer-ho treballant amb experts de cada tema.  

• En “Ús Públic”: que hi hagi un atractiu clar pels visitants, unes zones adaptades a persones amb 
mobilitat reduïda, aconseguir tenir un turisme sostenible però regulat, que la gent pugui entendre 
el cost i la conservació del Parc Natural. 

 
• En “Govern”: cal revisar la composició de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals, que siguin 

representatives de tots els municipis que conformen el Parc però també de tota la població 
general 

- Recerca 
- Conservació 
- Universitats 
- Socioeconòmic 
- Gestió productiva 
- Turisme 

 
• Pel que fa al perfil de la direcció del Parc Natural hi ha la idea de que sigui un perfil diferent, que 

tingui més capacitat per fer vincles i relacionar-se amb el territori i aconseguir una dinamització 
socioeconòmica, sense oblidar l’objectiu de conservar la biodiversitat. Al seu criteri serà un 
càrrec amb més pes i se li pujarà el nivell. Per aconseguir això es tornaran a convocar les places 
de director de cada parc i els directors actuals podran presentar-se a les mateixes.  

• Creació d’un “Consell de Parcs” en l’apartat de Govern del Parc: hi assistirien els presidents de 
les Juntes Rectores de tots els Parcs. 

• Dades sobre la biodiversitat dels Parcs Naturals: tenir-les estructurades en observatoris, bases 
de dades per tal que puguin ser consultades, interpretades i valorades per experts. 

• Valorització de l’activitat agrària i ramadera: cal fomentar-les ja que són les activitats que 
sostenen el Parc  Natural. 

• Gestió de boscos: cal certificar la gestió forestal sostenible correcte. 
• Foment ús públic: manteniment dels valors naturals del PN i a l’hora es pot generar riquesa a 

nivell de turisme. Saber interactuar amb els professionals del turisme. Es pretén fer ús de les 
àrees TIC per fer difusió i gestió dels Parcs: cartografia, serveis, pagaments, etc. Es vol 
aconseguir amb una APP molt complerta que és segur que es tindrà apunt dins el 2015. 

• Valorització social dels ENPE: que les noves generacions entenguin els Parcs Naturals, la seva 
feina/funció; educació ambiental, etc. 

• Viabilitat i sostenibilitat econòmica dels Parcs: cobrir econòmicament allò bàsic, el PDR es 
duplicarà (l’Estat ha deixat d’aportar 140 milions). Cal afegir algun servei que vagi vinculat al cost 
de gestió, per exemple: fer pagar per aparcament, taxes bolets....fets que puguin permetre tenir 
un marge econòmic al RAE. 

 
S’obre torn de paraula: 
El Sr. Pous troba a faltar que es parli de la part antropològica: barraques de pastor, reconversió que s’ha 
fet d’antics senders, esglésies, etc. Cal valorar l’acció de l’home en el territori. 
La Sra. Blasco, tot aprovant i agraint el comentari del Sr. Pous, afegeix que la persona que visita un Parc 
Natural normalment hi busca un component cultural. 
La Sra. Rubió explica que Turisme creu poder obrir una col·laboració amb espais naturals en un termini 
de dos anys. No es parteix de zero, s’ajudarà acompanyant el sector privat (ex. Agroturisme). 
El Sr. Pous creu que en tema turístic ja hi ha un desenvolupament potent, cada poble ja té una actitud 
oberta al turisme però que el Parc ha de sumar-hi més activitats. També hi troba a faltar el suport de 
l’Administració, dóna com a exemple que Turisme de la Generalitat mai s’ha implicat en la gestió i suport 
al Camí dels Bons Homes. 
La Sra. Rubió creu que s’ha de crear un conjunt d’activitats que siguin sostenible per si mateixes. 
El Sr. Viso recalca tres punts: 
- Difícilment es pot entendre la gestió al Parc Natural si no hi ha la representació de tots els alcaldes dels 
municipis que en formen part. 
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- En tema de treballs al bosc creu que els ajuntament estan fent una bona gestió dels boscos públics 
juntament amb l’administració.  
- En turisme i concretament en la cursa Ultra Pirineus, vol felicitar a la direcció del Parc i especialment al 
Jordi Garcia per la feina feta en la mediació entre totes les parts involucrades per tirar endavant aquesta 
important cursa que afecta a 8 ajuntaments. 
El Sr. Trasobares recalca que per això hi ha el replantejament de les Juntes Rectores, màxima 
representació. 
El Sr. Viso està convençut que la manca de representació provoca mals entesos. 
El Sr. Pous insisteix en la poca assistència a les reunions i demana poder tenir més veu i poder en les 
decisions. 
El Sr. Tor creu que tot el que es diu és molt maco però pels pobles del Parc no suposa cap avantatge 
sinó tot el contrari, només problemes com per exemple en el tema de la carretera que arriba al seu poble 
(Gisclareny) i que ningú es fa càrrec d’arreglar-la, diu que ningú no en vol la responsabilitat assegurant 
que és cosa de l’Ajuntament. Assegura que ser del Parc els hi surt car i que si no hi poden comptar millor 
que els deixin marxar i no formar-ne part. També comenta que és un problema tenir el poble i les cases 
dins el parc a l’hora de fer-hi actuacions, ja que cal demanar un informe més. 
El Sr. Garcia comenta que el parc mai ha fet cap informe respecta a l’arranjament de la carretera i que 
per tant no es pot donar la culpa al parc de que no es mantingui per part de l’administració competent. El 
Sr. Trasobares insisteix també que no es competència de la Direcció General i del parc aquest 
manteniment. 
El Sr. Garcia creu de fàcil solució el tema de tenir les cases dins el parc, ja que el Decret 353/1983 de 
declaració del parc natural estableix que el sòl urbà de Josa de Cadí i De Gisclareny queda exclòs del 
parc. Per tant caldria únicament que l’Ajuntament de Gisclareny definís el sòl urbà del municipi, per evitar 
així la incidència del parc natural. És doncs un tema únicament urbanístic fàcil de resoldre. 
El Sr. Tor creu que ha de ser el Parc qui es mogui en tots aquests temes. 
El Sr. Trasobares es compromet a parlar del tema amb qui calgui per solucionar-ho. 
El Sr. Garcia demana que consti en acta que en la Junta Rectora hi ha acord i es dóna total suport per tal 
que la Direcció General faci gestions per solucionar aquest tema. 
La Sra. Bombardó creu que pertànyer al Parc a vegades suposa una penalització, és com una petita 
limitació ja que els municipis tenen poca presa de decisió en les seves accions 
El Sr. Pous creu que a vegades els municipis veuen el Parc com un obstacle. 
El Sr. Trasobares assegura que hi haurà canvis molt aviat en les Juntes Rectores. 
El Sr. Cano creu que cal lluitar contra la sensació d’imposició del Parc Natural sobre els municipis. 
El Sr. Garcia recalca que els municipis del Parc, en els darrers anys, han rebut una inversió de 3 milions 
d’euros només en ajuts del Departament, sense comptar les inversions directes del parc, els treballs de 
manteniment de la Brigada, els llocs de treball creats i la feina de promoció del territori que es fa. 
Aquestes inversions no es donen en els municipis que estan just fora del parc.  
 
2. Es llegeixen els acords de la reunió anterior i posteriorment es fa la lectura de l’acta a les 12:20h. Es 
donen uns dies per aportar idees abans de donar-la per aprovada. 
 
3. El Sr. Garcia fa la presentació de la Memòria Anual 2014. Reclama que sigui coberta aviat la plaça 
que ha quedat vacant a la brigada després de la incapacitació d’un dels treballadors, per tal que la 
Brigada pugui seguir assumint les feines que els Ajuntament li demanen de manteniment de les 
infraestructures de la muntanya (senders, abeuradors, senyalització, tanques, refugis, miradors, pistes...) 
 
4. El Sr. Garcia explica que el pressupost del 2014 ha estat de 154.000€ i que es preveu que es 
mantingui pel 2015; recalca que del 2014 encara tenim pendents de rebre 63.000€ sense previsió de 
data d’ingrés des del Departament d’Economia. D’aquesta manera és molt difícil fer bé la planificació de 
les actuacions i no es pot demanar als proveïdors que aguantin les factures sense cobrar. El Sr. Garcia 
fa la presentació de les actuacions previstes pel 2015 i que s’atendran a mesura que hi hagi disponibilitat 
econòmica per assumir-les: 
 
Infraestructures 
- Millora Centre de Flora de Tuixent 
- Millores a la Casa del Riu de Martinet 
- Millores al Centre del parc a Bagà per temes de seguretat laboral 
- Conveni per endegar l’Ecomuseu de Sant Joan de l’Avellaner 
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- Projecte de Centre d’Informació dels Parcs naturals de l’Alt Pirineu i Cadí-Moixeró a l’Alt Urgell 
- Dinamització del centre de Talló 
- Instal•lació de baranes de fusta per a prevenció de caigudes de pedres al naixement del riu 
Bastareny. 
- Es buscarà finançament per a millorar l’aparcament de l’Adou del Bastareny. 
- Potenciar el funcionament del Centre de Talló en col•laboració amb l’Ajuntament de Bellver. 
 
Agricultura i Ramaderia 
- Millorar el pas del vailet de Serra Pedregosa 
- Potenciar l’agricultura ecològica i la ramaderia  
- Programa de conservació de la biodiversitat cultivada 
- Recuperació de pastures a Corral de Rus 
- Suport als ramaders d’ovelles en relació a atacs de gossos o llop 
- Jornada de Transferència Tecnològica sobre varietats tradicionals d’arbres fruiters, adreçada a 
pagesos  
- Edició d’un fulletó sobre la planta invasora Seneci del Cap, en col•laboració amb la Oficina 
Comarcal del DAAM a Cerdanya.  
 
Senderisme 
- Millora dels accessos al cim del Pedraforca 
- Millores al PR-C 122 d’Adraent a Torreta de Cadí 
- Millores al GR-150 de La Seu d’Urgell a Montellà 
- Millores al GR-150 entre Bellver de Cerdanya i el refugi dels Cortals 
- Creació d’un nou sender PR de Cornellana al Coll de Bacanella i Fòrnols 
- Millores al GR-150 entre Fòrnols i Coll de Bancs 
- Edició del Plànol Guía del parc 
 
Dinamització socioeconòmica del territori 
- Jornada de transferència tecnològica al juny, adreçada a empresaris turístics per tal de valoritzar 
l’extens patrimoni geològic del parc com atractiu important per a visitants interessats. 
- Es vol treballar en la creació d’una App del parc, a partir de converses amb la unitat de noves 
tecnologies responsable de la Generalitat. 
- Creació d’un web específic dels espais protegits de les comarques gironines, sota el paraigües 
del Patronat de Turisme Girona – Costa Brava, per a la seva promoció com a destinacions turístiques. 
- Incorporació al projecte de Serveis a la Comunitat  per alumnes d’instituts de 3r. o 4t, oferint 
accions en el parc natural relacionades amb l’inventari de patrimoni immaterial, enquestes a visitants i 
altres actuacions d’interès social.  
 
Patrimoni natural 
- Finalitzar el mapa d’hàbitats a escala 1:10.000  
- Inventari de líquens 
- Seguiments de flora pirinenca 
- Seguiments de fauna (trencalòs, aufrany, gall fer, voltor, perdiu xerra, ratpenats...) 
 
S’està obert també a que els ajuntaments facin propostes d’actuació com es fa cada any. 
 
El Sr. Bosom creu que caldria acabar de recuperar el Camí dels Bons Homes a la vall de l’Ingla. 
El Sr. Garcia veu correcte que cal acabar de concretar el camí. Al coordinador de la cursa de l’Ultra 
Pirineus se li ha demanat que es passi per aquest camí i vagi quedant més marcat. 
El Sr. Bosom creu que s’ha de llegir bé la història i refer els camins tal i com els hi toca. 
El Sr. Bosom també vol que des del Parc Natural s’exigeixi  més vigilància al pas dels 4x4, motos,....Creu 
que cal fer més pressió per part dels Agents Rurals. 
El Sr. Cano diu que en el Pla Especial ja es contempla i ja hi ha un acord amb el Subdirector General 
dels agents rurals. 
El Sr. Trasobares creu que és un bon comentari i que a nivell de la Direcció General s’ajudarà a que es 
compleixi. 
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5. El Sr. Garcia explica que el primer esborrany del Pla Especial és del 1989. Posteriorment es redacta 
un altre document més actualitzat, que al 2010 és aprovat per la Junta Rectora, i es posa a informació 
pública. A partir del 2011 es comença a estudiar les al·legacions. Degut a la lentitud en la tramitació no 
s’ha pogut acabar fins ara una proposta de resposta a les al·legacions. Ara per continuar la seva 
tramitació es vol des de la Direcció General obrir un període de participació dels diversos agents del 
territori per revisar el document i actualitzar-lo. 
El Sr. Trasobares diu que el document s’ha de revisar per part de tots els sectors implicats i que tothom 
hi pugui dir la seva: valorar si el document és vàlid o cal actualitzar-lo en aquells temes que desprès de 
cinc anys hagin quedat antiquats. 
El Sr. Pous creu que quan es va fer la primera presentació va semblar que tenia massa conceptes de 
despatx i no s’havia escoltat a la gent del territori. Si s’ha de tirar endavant caldria tornar a estudiar les 
necessitats i fer noves reunions com a mínim amb qui havia presentat al·legacions. 
El Sr. Casòliva comenta que al juliol 2014 es va acceptar l’informe d’al·legacions que havia presentat el 
Parc Natural, i que no s’havien presentat queixes escrites de ningú sobre el malestar creat per la 
redacció del Pla. 
El Sr. Trasobares considera que cal fer una reunió amb tots els implicats, valorar punt per punt i si hi 
hagués una majoria ja es podria aprovar. Si no fos així caldria fer un nou plantejament. Cal fer-ho en un 
format i llenguatge molt entenedor per tal que tothom ho vegi clar. 
El Sr. Cano creu que el Pla no pot ser fet únicament amb una sola visió, que tota la gent pugui dir què vol 
o espera del Parc Natural i que hi quedi plasmat. Per tal que això sigui possible es preveu organitzar una 
trobada participativa de tots els sectors. 
El Sr. Trasobares diu que cal estar segurs de que tothom entén el que diu el Pla i més aviat que tard 
podrà ser aprovat. 
El Sr. Casòliva creu que és un Pla de fàcil avançament. 
El Sr. Cano està d’acord amb el que diu el Sr. Casòliva i afegeix que cal que quedi clar que no calen 
diners per dur a terme tot el que diu el Pla. 
La Sra. Rubió recolza el que diu el Sr. Cano en que cal que tothom hi pugui dir la seva. 
La Sra. Bombardó creu que es cometrà un error si no s’agafa el document i es torna a estudiar de nou. 
El Sr. Trasobares insisteix en que cal que tothom hi sigui representat i que sigui un document en format 
molt entenedor. 
 
6. El Sr. Garcia presenta la “Proposta dels Objectius específics d’actuació per al 2015”, que entén és una 
llista dinàmica i oberta a les propostes dels membres de la Junta i dels Ajuntaments. 
 
a. Prosseguir amb la tramitació del Pla Especial, mitjançant un procés de participació pública, per a la 
seva aprovació definitiva; promovent entre d’altres actuacions l’ampliació del Parc als terrenys de la 
Generalitat en els municipis de La Pobla de Lillet i Alàs. 
b. Recolzar l’activitat ramadera tradicional i consolidar les seves infraestructures per afavorir la 
preservació dels hàbitats d’espais oberts i prat. 
c. Donar compliment al que estableix el Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis del parc, realitzant les 
actuacions necessàries. A més es treballarà en la seva renovació i actualització per al període 2016-
2020. 
d. Aprofundir en el coneixement dels valors naturals del parc mitjançant el desenvolupament dels treballs 
de seguiment de la geologia, flora i fauna. 
e. Conservar i millorar les infraestructures viàries, forestals i d’ús públic existents, mitjançant les activitats 
de la Brigada d’obres i manteniment del Parc. 
f. Divulgar els valors naturals, culturals i històrics del parc mitjançant l’organització d’activitats diverses,  
la publicació de nou material de promoció i en mitjans de comunicació. 
g. Fomentar l’agricultura ecològica entre els productors dels municipis del parc, així com la conservació 
de varietats cultivades. 
h. Promoure els productes i productors locals dels municipis del parc. 
i. Potenciar els valors geològics del parc com element d’interès turístic. 
j. Donar continuïtat al Projecte FEMPARC, conjuntament amb els GAL i els empresaris turístics, 
incentivant la creació de nous productes i paquets turístics. 
k. Promoure noves infraestructures d’interès per als visitants del parc en els diferents municipis 
 
El Sr. Cano considera que són propostes massa genèriques i que representa que ja és el que s’està 
obligat a fer. 
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La Sra. Rubió demana al Sr. Garcia a què es refereix l’apartat K. 
El Sr. Garcia respon que vol dir que a cada municipi hi hagi un punt d’interès relacionat amb el Parc, però 
que no ha de ser un gran equipament o edifici, sinó únicament un punt de prou interès com per fer que 
els visitants tinguin ganes de visitar tots els municipis del parc.  
El Sr. Balaguer diu que fer actuacions, cadascun en el seu àmbit segurament s’entendria millor. 
La Sra. Rubió creu que cal pensar amb mentalitat privada. 
La Sra. Blasco considera que cal buscar l’atractiu cultural de cada municipi en lloc de crear noves 
infraestructures ja que darrerament s’estan tancant molts centres per problemes a l’hora de mantenir-los. 
El Sr. Pous  fa constar que la majoria de les instal·lacions que es podrien fer servir ja existeixen. 
El Sr. Cano creu que la visió de Turisme pot ser molt important en aquest punt concret. 
La Sra. Bombardó demana com es pot definir una actuació sense tenir els mitjans necessaris. 
El Sr. Trasobares li respon que per això cal una professionalització. 
El Sr. Garcia agraeix l’interès que Turisme està mostrant. 
El Sr. Pous creu que cal per part de l’Administració caldria fer més difusió dels Parcs Naturals a través 
dels mitjans de comunicació, que potser cal recordar-los que no només existeix Barcelona.  
 
7. El Sr. Garcia comenta que per al 2015 hi ha previstes 20 curses dins del Parc Natural del Cadí-
Moixeró. Hi havia malestar en el territori pel fet de que hi havia dues curses ben similars (Cavalls del 
Vent i Ultra Pirineu) degut a  divergències entre els refugis i la organització de la cursa. El Parc Natural 
s’hi ha involucrat com a àrbitre i a petició dels Ajuntaments implicats,  i s’ha aconseguit que només es 
faci una cursa amb el nom de Ultra Pirineus. Serà una cursa que seguirà els refugis dels Cavalls del Vent 
però amb una variant al Pedraforca per aconseguir una millora logística pels corredors. És una de les 5 
curses puntuables pel Campionat del Món i es celebra al Cadí-Moixeró, una oportunitat de vendre 
Catalunya, Pirineu i Parc Natural. El Parc Natural col•laborarà com a oficina tècnica entre municipis. 
El Sr. Garcia fa la presentació del calendari i petita explicació de les curses. Pel que fa a la 10a Cursa del 
Pedraforca, s’obligarà als corredors a passar pel camí de la tartera i d’aquesta manera ajudaran a 
marcar-lo. 
El Sr. Pous recalca que és important deixar clar que el Parc Natural no es fa responsable de cap 
problema greu de salut que puguin patir els participants d’aquestes curses. 
El Sr. Garcia comenta que els organitzadors ja tenen contractada una assegurança de responsabilitat 
civil. 
 
8. El Sr. Garcia presenta la normativa de regulació del descens de canyons, barrancs, torrents o 
engorjats (Febrer/2012). Explica que la Federació d’Espeleologia en va fer un inventari l’any 2012, 
depenent de les zones s’hi pot baixar 1 o dos grups al mes i ens alguns no s’hi pot accedir. Hi ha una 
petita progressió de sol·licituds per accedir-hi; el més sol·licitat i visitat és el barranc de l’Olla de la Mel ja 
que hi ha passat 14 grups en 3 anys. 
El Sr. Cano diu que tot el que es regula ha de tenir mesuradors del per què cal ser regulat, cal tenir 
indicadors del que interessa protegir (afectacions de territori, espècie sensible a protegir...) 
El Sr. Garcia respon que és per aquest motiu que es va rebre l’assessorament a la Federació 
d’Espeleologia, la qual va visitar tots els barrancs, fent un estudi detallat de l’estat amb fotografies, que 
permet comprovar les possibles afectacions i justificar les regulacions establertes. 
El Sr. Cano insisteix en que siguin regulacions necessàries per protegir. 
 
9. El Sr. Garcia presenta diversos informes relatius al Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
 
Projecte FEM PARC 
Programa Leader fet a través dels Grups d’Acció Local i els parcs naturals, per dinamitzar aquests 
territoris. Han participat 25 empresaris turístics en l’intercanvi d’informació del parc i la discussió de 
noves propostes de paquets turístics, que han valorat positivament l’establiment de noves 
col·laboracions amb el parc natural. També s’ha editat un dossier amb 12 zones recomanades als 
visitants i tota la informació del Cadí-Moixeró condensada. 
Ahir es van donar els dossiers amb parlament del President del CC Del Berguedà, Sr. Sergi Roca, que 
va afirmar que el PNCM és una peça de dinamització econòmica del Berguedà fonamental.  
Es continuarà la relació amb els empresaris turístics per preparar noves iniciatives i mantenir actualitzada 
la informació i relació. 
 
Atorgament diploma SICTED 
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Aquest matí s’entrega en un acte a la Cambra de Comerç de Barcelona, els diplomes de fidelitat a la 
marca de qualitat SICTED per a empreses i destinacions turístiques durant els 10 anys d’implantació a 
les comarques de Barcelona. El Parc natural del Cadí-Moixeró rebrà aquesta distinció, com a 
reconeixement a l’aposta per la qualitat turística des de fa més de deu anys. 
 
Nou producte turístic 
Aquest proper mes de juny un Touroperador danès començarà a portar els primers clients al PNCM, per 
a la observació d’ocells d’alta muntanya. Està previst que passin tres dies en el parc natural, resseguint 
itineraris naturalístics senyalitzats, com la Mallarenga petita, el Trencapinyes o la Marmota. Son 
ornitòlegs veterans que volen descobrir la gran diversitat d’avifauna del parc a la recerca d’espècies tan 
emblemàtiques com el trenclòs o el pelarroques. La llàstima és que tot i haver buscat en el territori 
ornitòlegs experts que parlessin un bon anglès, no se n’ha trobat cap, i això implicarà que es portin el seu 
guia. 
 
 
Comissió de seguiment amb guies i empreses activitats a la natura 
Es preveu endegar aquest any la constitució d’una comissió que aglutini les empreses de guies i 
activitats a la natura que treballen en l’àmbit del parc, per valoritzar les activitats realitzades fins ara i 
promoure nous paquets turístics. 
 
Obres ampliació Pista Comaoriola de Masella 
Les obres es van desenvolupar al llarg de la tardor i han permès ampliar la pista fent-la olímpica i 
augmentant la seva seguretat. L’afectació al parc ha estat petita i s’ha tingut molta cura en els aspectes 
paisatgístics i mediambientals. 
 
Projecte explotació de guixos a La Vansa 
L’empresa KNAUF ha presentat un projecte per a una futura explotació de guixos en una àmplia zona del 
municipi de La Vansa, en el límit amb el parc natural. Des del parc, i a proposta dels SSTT de Lleida del 
DAAM, s’han fet diverses consideracions per que es tinguin en  compte els valors naturals de la zona, 
així com les possibles incidències a l’espai natural protegit. 
 
Novetats patrimoni natural 
S’han detectat dues noves poblacions de Delphinium montanum, planta de la que el PNCM te més del 
50% de la població mundial. 
S’han incorporat al Banc de Llavors del Jardí Botànic de Barcelona, llavors de varies espècies protegides 
molt escasses presents al parc. 
Dins el conveni transfronterer sobre Flora Pirinenca, s’ha realitzat el seguiment conjunt amb botànics 
francesos de dues espècies de flora presents al parc: Orchis spitzelii i Dracocephalus austriacum.  
 
Seguiment del llop 
No s’ha detectat cap rastre sobre la presència de llops al PNCM. Les úniques dades obtingudes 
segueixen essent al Ripollès i una possible al sector de la collada de Toses. Dos atacs a vedells a Gósol, 
inspeccionats pels agents rurals, s’han atribuït finalment a gossos. 
 
10. El Sr. Garcia presenta el Calendari de programació de tots els òrgans de participació del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró per al 2015. 
 
Junta Rectora: reunió de primavera i reunió de tardor. 
Consell Directiu: pendent del nomenament dels nous membres. 
Pla Especial: procés participatiu obert, pendent de dates. 
Cursa Ultra Pirineu: reunió amb els Alcaldes dels municipis inclosos, el març i maig. 
Participació en altres organismes: 
- Consell Regulador del Camí dels Bons Homes 
- Associació d’Amics de la Fia-faia 
- Patronat del Museu Cerdà 
- Associació Valls del Pedraforca 
Altres reunions de participació previstes: 
- Continuïtat del projecte FEMPARC, amb els empresaris turístics 
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- Productors Locals artesanals i agroalimentaris 
- Societats de caçadors (a partir del 2014 depenen de la nova direcció tècnic de la Reserva 
nacional de caça del Cadí) 
- Ramaders d’ovelles, en previsió d’atacs de llop, mes de juny.  
 
Guies de Muntanya: creació d’una taula de discussió, amb reunió el març. 
Empreses d’activitats esportives: reunió per crear una taula de coordinació l’abril. 
Alcaldes: previsió de reunió qualsevol moment de l’any que ho desitgin. 
 
El Sr. Cano fa saber que el Conseller demana un calendari, vol que es faci una agenda i es pengin a la 
web del departament. 
El Sr. Trasobares diu que caldria plantejar una reunió de la Junta Rectora cada trimestre o bé cada 
quatre mesos com a tard, ja que és una instrucció del Conseller. 
El Sr. Cano creu que amb la proposta del Director General de fer més reunions, la Junta Rectora pot 
estar més al damunt del Parc Natural i el Director es pot sentir més tranquil. 
El Sr. Trasobares assegura que si el Conseller ho vol així, s’ha de buscar la manera de fer-ho. 
El Sr. Pous respon que a vegades s’ha convocat una reunió de la Junta Rectora i s’ha hagut de 
desconvocar per causes alienes al Parc Natural i a la mateixa Junta Rectora, unes vegades perquè el 
Director General no pujava, altres perquè hi havia poca assistència. 
El Sr. Trasobares diu que amb reunions més sovintejades hi hauria menys temes a tractar i serien més 
àgils. 
 
11. El Sr. Garcia comunica que per l’any 2015 es preveu una nova convocatòria d’ajuts i que com 
sempre el Parc Natural farà arribar tota la informació i bases per participar-hi als ajuntaments, igualment 
des de l’oficina del Parc Natural s’ajudarà per facilitar els tràmits i fer-ne la presentació com està fent 
cada any. 
El Sr.Trasobares creu que s’han de presentar les bases en trobades que s’hi assisteixi i que hi hagi 
representació del Parc Natural i persones que hi puguin estar interessades. 
 
12. El Sr. Bartomeu demana com està el tema de Casa en Coll. 
El Sr. Garcia li respon que hi ha previst un camp de treball a l’estiu. També cal arreglar el garatge per tal 
de poder-hi fer un petit vestidor pel treballador, però de moment no s’ha trobat pressupost per fer-ho. S’hi 
va fent manteniment segons consells del tècnic. En principi no hi ha pressupost per arranjar la part de 
dalt de l’edifici, que és la que s’hauria d’obrir al públic com a punt d’informació. 
 
Acords 
 
1. El Director General farà les gestions necessàries per tal que es pugui resoldre el tema del re asfaltat 
de la carretera d’accés a Gisclareny 
 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió a les 13:45h de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
El secretari      El president 
 
 
 


