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Acta de la reunió de la Junta Rectora del Parc Natu ral del Cadí-Moixeró 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número de la sessió: 40 
Data: 27 d’octubre de 2016  
Lloc:  Centre d’Informació del PN Cadí-Moixeró 
Horari: 10:30 h - 13:15h 
 
 
Membres assistents a la Junta Rectora: 
  

• Sr. Joan Pous i Porta, President de la Junta Rectora. 
• Sr. Ferran Miralles i Sabadell, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 
• Sr. Jaume Vicens i Perpinyà, Subdirector General de la Biodiversitat i Medi Natural del 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 
• Sr. Jordi Garcia i Petit, Director del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
• Sra. Mª Àngels Blasco i Rovira, Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del 

Departament de Cultura. 
• Sr. Francesc Viaplana i Manresa, Vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
• Sr. Vicenç Linares i Clota, representant del Consell Comarcal del Berguedà. 
• Sr. Miquel Tor i Lliuret, representant del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
• Sr. Miquel Pons Bertran, representant del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
• Sr. Joan Presseguer i Grau, representant de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

(FEEC). 
• Sr. Salvador Vilalta, representant del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
• Sr. Joan Tor Tomàs, representant de l’Agrupació de Defensa Forestal del Berguedà. 
• Sr. Salvador Guix Lamesa, representant de DEPANA. 
• Sr. Ramon d’Abadal de Lacambra, representant del Centre de la Propietat Forestal. 
 

També assisteixen a la reunió: 
• Sr. Nicolàs Viso i Alamillos, Alcalde de Bagà 
• Sr. Joan Casòliva, geòleg del PN Cadí-Moixeró. 

 
 
Membres que han excusat la seva assistència:  

• Sr. Eduard Freixedes i Plans, Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament d’Interior. 

• Sra. Mª Dolors Tella i Albareda, Directora dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 

• Sr Albert Maurell, representant d’Unió de Pagesos de Catalunya. 
• Sr. Joaquim i Gosálbez, Institut d’Estudis Catalans. 
• Sr. Ferran de Noguera i Betriu, Director dels Serveis Territorials a Lleida del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesa i Alimentació. 
• Sr. David Font i Simon, President del Consell Comarcal del Berguedà. 
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Ordre del dia   
 

1.- Confirmació i/o nomenament dels càrrecs de la Junta Rectora 

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

3.- Acords 

4.- Nova dependència orgànica dels ENPE al Departament de Territori i Sostenibilitat 

5.- Memòria 2015 i actuacions 2016 

6.- Pressupost i previsió actuacions 2017 

7.- La tramitació del Pla Especial   

8.- Consolidació de la Cursa Ultra Pirineus / Cavalls del Vent  

9.- Informes diversos del parc  

10.- Torn obert de paraula 

 
Annexos a l’acta: 
 
Es fa entrega als assistents d’una còpia de: 
 

- Memòria Anual 2015. 
- Anuari de les feines de la brigada als municipis del Parc durant l’any 2015. 
- Proposta d’objectius específics d’actuació per al 2017. 

 
 
Desenvolupament de la reunió  
 
S’inicia la reunió a les 10:45h 
 
El Sr. Viso dona la benvinguda als assistents, i s’excusa de no poder quedar-se a la reunió. Considera 
que ha passat massa temps des de la darrera Junta Rectora i que hi ha molts temes a tractar. Com fa 
anys, demana que hi hagi més representació de tots els municipis del Parc a la Junta Rectora i considera 
que la seva composició s’ha de millorar. 
 
El Sr. Miralles comenta que li ha sobtat que no hi hagi representació dels Alcaldes del parc del Berguedà. 
El Sr. Linares comenta que assisteix com a representant del Consell Comarcal del Berguedà i no té 
coneixement del perquè se’ls ha nomenat (referint-se als tres membres nomenats com a representants 
del Consell Comarcal del Berguedà i que cap d’ells son alcaldes de municipis de dins el Parc) . En 
aquest sentit, el Sr. Pous considera que caldria millorar la composició de la Junta i destaca la baixa 
participació a les juntes celebrades.  
 
El Sr. Miralles proposa fer un Decret que especifiqui com haurien de ser les Juntes i els Patronats a nivell 
de composició i de contingut. Proposa que es celebrin diferents actes i reunions per comentar qualsevol 
problema. En aquest sentit, informa que es vol treballar en la preparació i aprovació d’un Reglament que 
tracti sobre la governança dels Parcs. Considera que ha passat massa temps des de la última Junta i 
afegeix que l’últim any i mig ha sigut molt difícil a nivell pressupostari. En els últims 5 anys, del 2010 al 
2015 el pressupost ha disminuït en més d’un 40%. A més, el setembre del 2015 es van traspassar 
competències del Departament d’Agricultura al Departament de Territori fet que va suposar una pèrdua 
del 30% del pressupost en el traspàs. Tanmateix el pressupost ha quedat retingut fins el setembre del 
2016. És a dir, el problema del darrer any és que no hi ha hagut un pressupost aprovat. No obstant, es 
preveu que es dobli el pressupost destinat a Parcs per al 2017. Considera que els Parcs s’han deixat a 
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l’estacada, quedant-se sense moltes possibilitats, sense subvencions, sense inversions... Destaca que el 
descens pressupostari ha significat un greu problema per la gestió dels Parcs. No obstant, a partir d’ara 
hi haurà un canvi de ritme, amb més juntes i, si s’aprova el pressupost, amb l’existència d’una línia 
d’ajuts i demés per començar la remuntada. Destaca que els pressupostos de Medi Natural han disminuït 
molt més que en la resta d’àmbits i afegeix que el canvi de Departament ha agreujat encara més la 
situació pel traspàs efectuat. 
 
El Sr. Pous comenta que ja s’han patit altres canvis de Departament i que les Juntes es demoraven 
igualment perquè els pressupostos no estaven aprovats. Insisteix amb la manca d’interès de la gent del 
territori. El Sr. Miralles reconeix que és difícil treballar així. 
 
El Sr. Joan Tor intervé dient que els municipis també pateixen i que trobar-se dins del Parc no ajuda. El 
Sr. Miralles respon que el Parc ha de ser un motor pel territori. El Sr. Pous aclareix que tot el municipi de 
Gisclareny és dins el Parc i que això fa que calgui demanar permís per fer actuacions. 
 
El Sr. Miralles entén que és un problema pels Ajuntaments però també és una situació incòmode pels 
Parcs ja que reben moltes queixes de coses que no es poden fer. Insisteix en que a partir d’aquest any, 
tal i com s’ha plantejat el pressupost, es podran fer més actuacions (més inversions, existiran línies 
d’ajuts...). El Conseller va tenir clar que els pressupostos dels Parcs estaven a la UCI ( amb una 
disminució del pressupost respecte el de l’any anterior, sense brigades, sense subvencions...) i és per 
això que s’intentarà doblar el pressupost i començar a fer accions per una remuntada. El Conseller ho va 
entendre així, el Departament d’Economia va acceptar el pressupost proposat i actualment està pendent 
de l’aprovació al Parlament. Afegeix que no és una qüestió que només afecta a la situació econòmica 
dels Parcs sinó també als seus equips humans i és per això que considera que s’ha patit una crisi en el 
sistema i gestió dels espais naturals. 
 
 
PRIMER 
 
El Sr. Garcia comenta que hi ha hagut una revisió i actualització dels nomenaments, i detalla les 
persones que han excusat la seva assistència. 
 
 
SEGON 
 
El Sr. Pous proposa no llegir l’acta de la reunió anterior, ja que s’ha enviat amb antelació i els membres 
l’han pogut llegir. 
 
El Sr. Garcia comenta que respecte l’acta de la reunió anterior es donaran uns dies per tancar-la i deixar-
la com aprovada i definitiva.  
 
El Sr. Pous exposa que desitja deixar el càrrec de President i que el posa a disposició de la Junta i del 
Conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 
El Sr. Miralles comenta que es treballarà per nomenar un nou president que sigui del territori, oferint-se 
per ser-ho provisionalment mentre no es trobi algú del territori. A més considera important dinamitzar la 
Junta. Aquest és un assumpte que s’estudiarà de cara a la propera Junta Rectora. 
 
La Sra. Blasco no entén la composició de la Junta ja que no hi ha els principals implicats del territori i 
considera que s’hauria de fer una revisió dels membres que en formen part. Creu que hi ha hagut un 
estancament de la junta i troba a faltar altres òrgans de gestió i representants de més Departaments de 
la Generalitat. Proposa fer reunions paral·leles per rebre peticions dels alcaldes i després que aquestes 
es traslladin a la Junta amb l’objectiu de que el debat sigui més ric i útil. Considera que no és pràctic fer 
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juntes un cop a l’any i es posa a la disposició de la Junta i el Parc per assistir més sovint. Considera 
essencial i bàsic que assisteixin més Departaments. 
 
El Sr. Pous també està d’acord en que falten més representants de la Generalitat. 
 
El Sr. Viaplana intervé dient que caldria incloure a Alcaldes però també els representants de les Entitats 
Locals Menors com Josa de Cadí, Estana o Pi. 
 
El Sr. Miralles insisteix en que hi ha un problema de governança i que per això s’estudiarà la composició 
de les Juntes així com la possibilitat de realitzar actes paral·lels a través de comissions. Reconeix que la 
realització d’altres actes paral·lels, com les reunions amb alcaldes, ajudarien a solucionar el problema. 
Aprofita per reconèixer institucionalment les tasques realitzades pel Sr. Pous com a President de la Junta 
Rectora al llarg d’aquests darrers anys. 
 
El Sr. Garcia afegeix que el Sr. Pous sempre ha participat amb el Parc en tots els actes que se li ha 
demanat la seva presència com a màxim representant del mateix , així com ha ajudat a la resolució de 
conflictes que poden haver sorgit en els municipis. És per això que li agraeix la seva feina institucional 
com a representant del territori i la seva tasca com a President de la Junta Rectora. 
 
El Sr. Miralles comenta que els membres de la Junta ja estan ratificats i que per a la propera reunió es 
farà una proposta del President i una proposta organitzativa. 
 
TERCER 
 
El Sr. Garcia fa referència a l’acord inclòs en l’acta de la última Junta Rectora al que es va comprometre 
el Sr. Trasobares: El Director General farà les gestions necessàries per tal que es pugui resoldre el tema 
del re asfalt de la carretera d’accés a Gisclareny 
 
El Sr. Joan Tor comenta que la carretera està igual que abans i que no s’ha fet res al respecte. Informa 
que l’Ajuntament de Gisclareny serà qui finalment es farà càrrec del cost de l’obra, amb ajuts quer rebrà. 
 
El Sr. Miralles comenta que els Consells Comarcals destinen uns fons per l’arranjament de camins. 
 
El Sr. Linares respon dient que el Pla de Camins del Consell Comarcal del Berguedà és de només 
116.000 euros i no és suficient. 
 
El Sr. Joan Tor informa que el cost de l’obra és de 150.000 euros. 
 
El Sr. Garcia aclareix que l’acord de re asfaltar la carretera de Gisclareny es va portar a terme quan es 
depenia del Departament d’Agricultura. 
 
El Sr. Joan Tor comenta que el Parc Natural hauria de gestionar les infraestructures de dins el Parc.  
 
El Sr. Miralles aclareix que els Parcs no tenen la obligació d’ocupar-se de la xarxa viària ja que legalment 
no hi ha cap normativa que ho estableixi, però sí poden donar suport en aquesta matèria. En aquest 
sentit li demana al Sr. Joan Tor si la Diputació els dona suport en aquest sentit. 
 
El Sr. Joan Tor respon dient que és difícil rebre ajuts si el municipi és dins un Parc que no és de la 
Diputació. 
 
El Sr. Miralles respon dient que si fos així s’estaria tractant als municipis d’una forma discriminatòria 
aclarint que és la Diputació qui té assignat un pressupost més alt destinat a la xarxa viària. Comenta que 
parlarà amb la Diputació d’aquest assumpte per tal de confirmar-ho. 
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QUART  
 
El Sr. Garcia fa referència al quart punt de l’ordre del dia i informa de la nova dependència orgànica dels 
Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) al Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
CINQUÈ, SISÈ I NOVÈ 
 
El Sr. Garcia suggereix als assistents que es revisin la Memòria del 2015 que se’ls ha entregat a l’inici de 
la reunió. Considera que, en ocasions, es comenta que els Parcs no fan res però que gràcies a la 
Memòria es poden comprovar les actuacions que es realitzen en benefici del territori. Afegeix que el Parc 
compta amb un equip humà que, tant des de la muntanya com des de les oficines, treballen en benefici 
del territori. Motiu pel qual formar part d’un Parc Natural és una avantatge més que un inconvenient. 
Insisteix en que des del Parc es porten a terme accions amb l’objectiu que reportin un benefici per a tots. 
Seguidament exposa a tots els assistents una presentació amb les tasques desenvolupades per la 
brigada del Parc Natural durant el 2015 destacant: el canvi de plafons dels miradors, la pintura de 
baranes i barreres, el manteniment de les pistes, les tasques de prevenció d’incendis, la lluita contra 
espècies invasores, l’arranjament de tanques, el manteniment de basses que abasteixen d’aigua als 
abeuradors, col·laboració en activitats i diades (com la Diada de l’Arbre), millora de senders, el 
manteniment del jardí de Tuixent i dels fruiterars, la senyalització d’arbres monumentals, una especial 
atenció als accessos al Pedraforca i a les Fonts del Llobregat per ser camins molt concorreguts... 
 
Exposa i projecta els objectius específics del 2017 tot demanant que els membres de la Junta facin 
propostes i aportacions al respecte. Els objectius proposats des del parc, que ja recullen nombroses 
propostes d’Ajuntaments i particulars són els següents: 
 
Infraestructures 

- Incrementar els dies de funcionament del Centre de Flora de Tuixent 
- Incrementar els dies de funcionament de la Casa dels Parcs dels Pirineus a La Seu d’Urgell 
- Millores al Centre del parc a Bagà  
- Projecte amb l’Ajuntament de Bagà per endegar l’Ecomuseu de Sant Joan de l’Avellanet 
- 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. 
- Projecte de creació d’un centre sobre geologia a Vallcebre 
- Creació de nous PEG per a la prevenció d’incendis 
- Adaptació d’infraestructures existents per a persones amb discapacitats 

 
Agricultura i Ramaderia 

- 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 
- Edició d’un fulletó sobre la planta invasora Seneci del Cap, en col·laboració amb la Oficina 

Comarcal del DAAM a Cerdanya.  
- Instal·lació de nous passos canadencs 

 
Senderisme 

- Reordenació i senyalització dels accessos al cim del Pedraforca 
- Millores al GR-150 d’Alàs i el Querforadat 
- Millores al GR-150 entre Coll de Jovell i la carena del Cadí 
- Millores al GR107 Camí dels Bons Homes entre els Cortals i Coll de Pendís 
- Millores a la pujada al cim del Penyes Altes 
- Consolidació del camí de Prat de Cadí a Prat d’Aguiló 
- Edició del Plànol Guía del parc 
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Dinamització socioeconòmica del territori 
- Organització d’una Jornada de transferència tecnològica  
- Es vol treballar en la creació d’una App del parc 
- 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.  

- Jornades de promoció dels productes i productors locals 
- Potenciar els valors geològics com atractiu per als visitants 
- Recolzament a la creació de nous productes turístics (boscos saludables, observatori de fauna, 

rutes naturalistes...) 
- Organització d’un Curs de Guies del parc 

 
Patrimoni natural 

- Inventari de líquens 
- Inventari de molses 
- Actualització de dades d’hàbitats i espècies 
- Seguiments de flora pirinenca 
- Seguiments de fauna (trencalòs, aufrany, gall fer, voltor, perdiu xerra, ratpenats...) 

 
Planificació 

- Tramitació i aprovació del nou Pla de Prevenció d’Incendis 
- Tramitació del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge 
- Promoure l’inici de l’inventari de patrimoni immaterial 

 
El Sr. Miquel Tor, alcalde d’Urús, comenta que des de l’Ajuntament s’estan buscant tècnics per fer la 
cartografia per marcar els senders del Parc i demana si des del Parc se’ls pot informar de tècnics que els 
poden prestar el servei. Addicionalment pregunta si des del Parc es poden senyalitzar i arranjar senders 
que es troben en mal estat. 
 
El Sr. Garcia respon que des del Parc es col·laborarà i donarà suport en aquest sentit informant-los de 
tècnics que els poden prestar el servei i realitzant tasques d’arranjament del camí per part de membres 
de la brigada sempre i quan es tracti de tasques puntuals i assumibles. 
 
El Sr. Garcia exposa el tríptic de la Jornada Tècnica de Creació de Xarxa entre Productors i Elaboradors 
amb agents turístics del Parc Natural del Cadí-Moixeró, que es celebrarà el proper 14 de novembre a 
Bellver de Cerdanya i aprofita per convidar a tots els assistents a participar-hi. 
 
Seguidament el Sr. Garcia projecta i exposa la Proposta d’Actuacions pel 2017 i aclareix que és una 
proposta oberta a incorporar nous suggeriments, encara pendent d’aprovació per part del Departament: 
 

Títol Previsió  Municipis Prioritat 

Renovació Sala exposicions i audiovisual Bagà 85.000,00 Bagà 2 

Adequació vestuari i garatge Casa en Coll 55.000,00 Alàs i Cerc 1 

Arranjament pista d'Erols 40.000,00 Castellar de n'Hug 1 

Substitució senyalització malmesa 20.000,00 Arreu 1 

Reordenament zones aparcament PNIN 
Pedraforca 

30.000,00 Saldes 1PNIN 

Arranjament 2º tram pista Collell 30.000,00   2 PNIN 

Treballs adequació PEGs Pla prevenció Incendis 40.000,00 Arreu 1 
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Consolidació esllavissada pista Prat d'Aguiló 75.000,00 Martinet de 
Cerdanya 

2 

Instal·lació de 5 passos canadencs 20.000,00 Arreu 3 

Adquisició canó projeccions i ordinador portàtil 1.200 Bagà 1 

Adequació itineraris de natura sobre arbres 
monumentals i geologia 30.000,00 Saldes i Cava 1PNIN + 1 

Adequació itinerari adaptat per a invidents 15.000,00 Bellver de Cerdanya 1 

Maqueta del parc a escala 1:10.000 12.000,00 Tuixent 2 

Instal·lació aguait per observar ocells 10.000,00 Bagà 3 

Renovació exposició permanent Centre de Bagà 45.000,00 Bagà 3 

Senyalització PNIN 20.000,00 PNIN 1PNIN 

  528.200,00 95,000  son del 
PNIN Pedraforca 

  

 
 
El Sr. Garcia afegeix que es tracta d’una llista oberta i convida a tots els assistents a afegir qualsevol 
proposta que estimin oportuna. 
 
El Sr. Joan Tor informa que a Gisclareny es va realitzar un Pla de camins d’utilitat pública i el posa a 
disposició de tots. 
 
El Sr. Casòliva es presenta davant dels assistents com a geòleg del Parc Natural i els informa de 
l’elaboració d’un pla estratègic a nivell geològic. A través d’una presentació exposa que s’han creat 6 
itineraris geològics, 2 per cada comarca, 3 dels quals es poden fer a peu i 3 en cotxe. En aquest sentit, 
afegeix que s’han elaborat uns tríptics i exposa l’estructura dels mateixos informant que es preveu que a  
finals d’any s’imprimeixin 3 d’ells en quatre idiomes. Aprofita per destacar que la geologia és una atractiu 
més del Parc per als visitants. 
 
La Sra. Blasco adverteix sobre les incidències ocasionades arrel de l’espoliació de troballes fòssils i 
considera important que hi hagi una sensibilització respecte aquests punts d’interès per tal de garantir la 
seva conservació. 
 
El Sr. Casòliva respon dient que ja s’han tingut en compte la protecció dels punts d’interès, ja que 
aquests han passat una revisió a través de la qual es diferencien els punts que es consideren sensibles i 
amb risc per tal de no divulgar-los.  
 
Seguidament el Sr. Casòliva informa de la publicació del llibre “50 indrets amb encant al Parc Natural del 
Cadí-Moixeró” de l’Editorial Farell. A través d’una presentació exposa el contingut i estructura del llibre a 
la resta d’assistents. Afegeix que s’espera que es publiqui en 2 o 3 setmanes i considera que és una 
publicació interessant per promocionar el Parc i els 17 municipis que en formen part.  
 
El Sr. Garcia detalla les actuacions portades a terme durant el 2016 destacant, entre altres, les següents: 
 

- Inici de la redacció del nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2016-2020 (Tot el parc) 
- Programació i execució dels treballs forestals prioritaris als dos PEG (Punts Estratègics de 

Gestió) de Meranges (Berguedà) i Adraén (Alt Urgell) per a la prevenció d’incendis. 
- Col·laboració amb el tècnic de l’Associació de Defensa Vegetal del Pirineu per desenvolupar els 

tres fruiterars de salvaguarda de varietats tradicionals del parc natural (Alt Urgell, Berguedà i 
Cerdanya) 
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- Visites tècniques i redacció d’informes d’actuacions en finques forestals privades del parc 
natural, en col·laboració amb el Centre de la Propietat Forestal (Alt Urgell, Berguedà i Cerdanya) 

- Adequació del camí de la tartera de Saldes al Pedraforca per millorar-ne l'estabilitat i la seguretat 
- Diagnosi d'espècies de flora d'interès especial i gestió d'hàbitats d'interès comunitari 
- Inventari molses 
- Senyalització de zones sensibles de flora 
- Participació en fires (o Presència a l’estand del Saló de l'esport i turisme de muntanya (STM) de 

la Fira de Lleida, al Saló del Turisme B-Travel de Barcelona, a la Fira Sant Ermengol de la Seu 
d’Urgell i a la Fira de Bellver de Cerdanya…) 

- Actuacions de recolzament als productors locals del PNCM 
- Col·laboració en el servei comunitari als Instituts l'Alt Bergueda i Joan Brudieu 
- Participació en el projecte Leader Natura 
- Creació d’un mapa d’equipaments i senders del Parc a Instamaps 
- Senyalització i homologació del PR-C 226, de Cornellana a Fórnols i Bacanella 
- Representació en les taules de senderisme de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i 

Aran (IDAPA) i les comarcals de la Cerdanya i l’Alt Urgell 
- Preparació dels itineràris geològics i redacció dels tríptics associats 
- Redacció del llibre "50 indrets amb encant del Parc Natural del Cadí-Moixeró" 
- Difusió dels valors i les activitats del Parc a través de la pàgina web del Parc i del PNIN, la 

pàgina facebook del Parc i el compte de twitter dels Parcs 
- Tramitació i contractació d'un Tècnic agrícola i una responsable del RAE del parc 
- Participació en el projecte GREEN per a la creació d'una Xarxa d'espais naturals protegits dels 

Pirineus a través de diverses accions 
- Participació en l'elaboració de nous productes turístics com Volta BTT Cavalls del Vent 
- Participació en la taula de turisme actiu del patronat de Girona - Costa Brava 
- Gestió de registres d'entrada i sortida de documentació a través del Sarc@t 
- Preparació i control de les propostes de despesa del RAE i tramitació de les relatives a les 

actuacions finançades pel Departament. 
 
Tanmateix el Sr. Garcia exposa els diferents informes que s’han portat a terme des del Parc Natural: 
 

Projecte FEM PARC 
Programa Leader fet a través dels Grups d’Acció Local i els parcs naturals, per dinamitzar 
aquests territoris. Han participat 23 empresaris turístics en l’intercanvi d’informació del parc i la 
discussió de noves propostes de productes turístics. Traducció a altres idiomes del dossier amb 
12 zones recomanades als visitants i tota la informació del Cadí-Moixeró condensada.  
Es continuarà la relació amb els empresaris turístics per preparar noves iniciatives i mantenir 
actualitzada la informació i relació, entre elles la possible implantació de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible. 
 
Atorgament diploma SICTED 
S’ha renovat la marca de qualitat SICTED per a empreses i destinacions turístiques, havent-se 
passat l’avaluació complerta C5 aquest any. 
 
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. 
 
Tramitació del PDU de La Molina i Masella 
S’ha emès un informe sobre les possibles afectacions al parc, i s’han tingut en compte els 
aspectes paisatgístics i mediambientals. 
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Novetats patrimoni natural 
S’han detectat una nova poblacions de Delphinium montanum, a la zona de la Tosa, planta de la 
que el PNCM te més del 50% de la població mundial. 
S’ha detectat una nova població de Dracocephalum austriacum a la zona cerdana del parc, fruit 
del seguiment transfronterer sobre Flora Pirinenca, fet conjuntament  amb botànics francesos de 
les espècies de flora presents al parc: Orchis spitzelii i Dracocephalus austriacum.  
Identificada al parc una nova espècie per a la ciència: Alchemilla cadinensis; així com dues 
noves espècies de fongs del gènere Cortinarius identificades genèticament. 
 
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. Si que s’han donat 
varis atacs de gossos a ramats d’ovelles del vessant sud del Cadí, a Josa i Saldes. 

 
El Sr. Viaplana exposa que a la zona d’Ortadó hi ha hagut atacs de gossos a vedells i que els Agents 
Rurals ja n’estan informats. 
 
SETÈ 
 
El Sr. Miralles exposa la situació de la tramitació del Pla Especial del Parc. Informa que en els darrers 6 
anys no s’ha aprovat cap Pla Especial, incideix en que no hi ha hagut una clara voluntat política de fer-ho 
i informa que l’equip de persones que gestiona l’elaboració i tramitació dels Plans Especials és limitat (5 
persones del Departament). Destaca, com a bona notícia,que per l’any 2017 es centraran tots els 
esforços per tramitar tres plans especials, el del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el del Delta del Llobregat 
i el de les Muntanyes de Begur més dos addicionals de l’àrea de la Diputació. El Pla Especial del Cadí-
Moixeró es prioritzarà per davant d’altres ja que no es parteix de zero sinó que es partirà del material 
existent. 
El Sr. Casòliva sol·licita que es tingui present l’informe sobre les al·legacions que es va fer des del Parc 
en la redacció existent del Pla Especial i comenta que tinguin en compte que els tècnics del Parc Natural 
estan a la disposició dels responsables del Departament encarregats de l’elaboració i tramitació del Pla 
Especial per tal d’ajudar-los en el que precisin.   
El Sr. Miralles comenta que es comptarà amb el personal del Parc per l’elaboració i aprovació del Pla 
Especial i afegeix que la tramitació administrativa d’aquest tipus de procediments s’ha complicat en els 
darrers anys. 
 
VUITÈ 
 
El Sr. Garcia informa sobre l’impacte econòmic i mediàtic de la cursa Ultra Pirineu, destacant que els 
estudis confirmen que l’impacte econòmic de la cursa en el territori és de 1,5 milions d’euros i l’impacte a 
nivell publicitari és de 4 milions d’euros. Afegeix que la Ultra Pirineu 2016 ha estat una de les curses de 
les Skyrunning Series, fet que ha permès que la difusió a nivell publicitari sigui més gran.  
Informa que el traçat i les qüestions més bàsiques de la cursa s’acorden entre els guardes dels refugis 
de Cavalls del Vent i els organitzadors, i afegeix que és una cursa que beneficia al territori i en la que el 
Parc Natural dona suport a nivell d’organització. Addicionalment exposa que un informe recent sobre 
possibles impactes de la cursa, especifica que no es produeix un impacte negatiu en el territori, excepte 
l’erosió de camins provocada per les puntes metàl·liques dels bastons. Com a aspecte a millorar de la 
cursa del 2016 menciona la recollida selectiva de deixalles i el seu reciclatge. 
Pel que fa al desenvolupament de la cursa informa que només va haver-hi un accidentat per caiguda just 
a l’arribada d’un refugi, i una noia que es va perdre però que gràcies al material que s’obliga a portar, va 
ser localitzada per la organització i no li va passar res. 
 
El Sr. Miralles destaca l’important impacte econòmic dels Parcs Naturals en el territori remetent-se als 
estudis realitzats sobre aquesta qüestió que conclouen que per cada euro destinat a un parc natural el 
territori en recupera 9€. Destaca que els estudis realitzats a França i Estats Units també conclouen que 
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la proporció de retorn econòmic és de 1 a 9. També admet que en moltes ocasions no es fàcil percebre-
ho ja que moltes de les actuacions realitzades pel Parc no es veuen, però tenen un impacte econòmic 
indirecte. Fent referència a la seva professió com a biòleg, destaca que valora la protecció de la natura 
però admet que molta gent no se la creu si no dona diners i és per això que considera que a les 
persones que els interessa la conservació també els interessa que el Parc rendeixi. Aprofita per felicitar a 
l’equip del Parc Natural per les actuacions realitzades tenint en compte els pocs recursos dels que 
disposa. 
 
DESÈ 
 
En el torn obert de paraula l’alcalde d’Urús, el Sr. Miquel Tor, pregunta quina és la opinió del Parc 
respecte l’ampliació de l’estació de La Molina i La Masella. 
El Sr. Miralles respon dient que no s’ha aturat i que des de la Direcció General s’ha fet un informe que 
posa prevenció en dos aspectes: és restrictiu respecte la creació de noves pistes dins del Parc Natural, i 
exposa la problemàtica de la connectivitat del gall fer. Es buscarà consens per intentar compensar les 
actuacions que s’autoritzin, en benefici d’una millora dels hàbitats i espècies.  
 
El Sr.Miquel Tor comenta que des de l’Ajuntament consideren que és interessant que Urús pugui estar 
dins el domini esquiable i agrairien que es tingui en compte l’Ajuntament d’Urús per comentar aspectes 
relacionats amb aquesta qüestió. 
 
El Sr. Miralles informa que aquest tema es lidera des de la Direcció General d’Urbanisme i que la 
Direcció General de Polítiques Ambientals només incideix en els temes ambientals. Respecte el 
problema de la connectivitat del gall Fer, la seva intenció és la d’incloure millores que ajudin a la no 
afectació d’aquesta connectivitat. 
 
A nivell de finançament, el Sr. Abadal proposa que el Parc podria cobrar quotes per la realització de 
curses de muntanya. 
 
El Sr. Garcia respon que la organització de la Ultra Pirineu aporta 3.000 euros anuals al Parc Natural, 
que es destinen a millores en la xarxa de senders. Addicionalment el Sr. Miralles comenta que s’està 
valorant la possibilitat de fixar uns preus per determinats serveis. 
 
El Sr. Abadal comenta que els ramaders tenen problemes amb el cabirol i els cérvols. El Sr. Garcia 
informa que es donen permisos de caça pel cérvol i cabirol, però que no sempre hi ha la màxima 
participació dels caçadors en aquest sentit, i un cas és el municipi de Castellar de n’Hug. 
 
El Sr. Abadal també comenta la problemàtica del porc senglar. El Sr Miralles respon que aquest tema es 
un problema molt complexa i que lidera directament des del Departament d’Agricultura, amb la 
col·laboració de la seva Direcció General. 
 
El Sr. Garcia destaca que és partidari de la caça activa d’aquesta espècie, ja que així s’evitarien bona 
part d’aquests problemes. És per això que es requereix de la col·laboració dels caçadors. 
 
El Sr. Miquel Tor comenta que a Urús s’han trobat amb persones que demanen a qui poden demanar 
danys i perjudicis quan es produeixen accidents per animals en la carretera. 
 
El Sr. Garcia informa que si no s’està caçant i hi ha cartells a la carretera que indiquen la presència de 
fauna salvatge, es considera que, com a conductor, s’ha de ser prudent i responsable en cas d’accident. 
 
El Sr. Miralles afegeix que és difícil de gestionar ja que es tracta d’animals salvatges tot i que en 
determinats punts, que es consideren crítics, s’estan fent tasques perquè el bosc no quedi tan a prop de 
la carretera. 
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El Sr. Viaplana comenta que a l’Alt Urgell les societats de caça cacen molt i el problema persisteix, així 
que no saben com actuar respecte aquesta problemàtica. 
 
El Sr. Miralles informa que es vol millorar la gestió de la caça per fer-la més rentable i no només una 
afició. Admet que es un problema i que per això s’estan estudiant diferents vies per dissenyar una 
estratègia des del Departament d’Agricultura. És una qüestió que també s’ha tractat amb el Director de 
Polítiques de Muntanya per tal de facilitar-ho a nivell sanitari. 
 
Per últim, el Sr. Viaplana comenta que els municipis de l’Alt Urgell no se senten que formin part del Parc. 
Valora la feina feta fins el moment però considera que queda molta feina per fer. 
 
El Sr. Miralles admet que l’entrada al Parc per l’Alt Urgell no s’ha aprofitat suficient motiu pel qual cal fer 
una reflexió de les tres vies d’entrada al Parc. Amb la inauguració de la Casa dels Parcs a La Seu 
d’Urgell s’ha millorat, però entén que caldria més personal per crear altres centres d’informació i atenció 
al públic. 
 
 
Acords 
 

1. El Sr. Miralles confirmarà amb el responsable de la Diputació de Barcelona el funcionament de la 
línia d’ajudes per l’arranjament de xarxes viàries fent referència al manteniment de la carretera 
de Gisclareny. 

2. Per a la propera reunió es preveu fer una proposta de candidatures per l’elecció d’un nou 
President. 
 
 

 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió a les 13:15h de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
El secretari      El president 
 
 
 


