
Usos i conservació al Montsec: 
reptes i oportunitats

Esther Fanlo Grasa
X Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN
Desembre 2010



UN ESPAI AMB MOLTS VALORS...UN ESPAI AMB MOLTS VALORS...



BIODIVERSITATBIODIVERSITAT



PATRIMONI GEOLÒGICPATRIMONI GEOLÒGIC



PATRIMONI HISTÒRICPATRIMONI HISTÒRIC



EXCURSIONISME, ESPORTS DE EXCURSIONISME, ESPORTS DE 
MUNTANYA...MUNTANYA...



UN ESPAI HABITAT...UN ESPAI HABITAT...



ACTIVITAT AGRORAMADERA

Caça i pesca



ACTIVITAT TURÍSTICA



ACTIVITAT ESPORTIVA



ACTIVITAT INDUSTRIAL



I ALGUNS PROJECTES...

Presa
Recuperació pobles
abandonats: Rubies

Pont

Línies elèctriques

Millora carreteres



REPTE:

• Compatibilitzar la conservació dels valors 
amb els usos i les activitats econòmiques 
de la zona

• Gestionar els projectes globals perquè no 
afectin negativament el que es vol protegir



Preservació de la natura

Conservació del medi ambient

Ordenació territorial sostenible



Preservació de la natura

L’objectiu és preservar aquest territori de 
les depredacions, deixar-lo lliure de 

l’explotació, i dedicar-lo  al benefici i el 
gaudi dels ciutadans i de les generacions

futures.

Declaració de Yellowstone, 1871

1er Parc Nacional  del mon



Conservació del medi ambient

La conservació és la gestió de la utilització humana dels 
organismes o ecosistemes que assegura que aquest ús és
sostenible, és a dir, que permet el benefici actual al mateix
temps que manté el potencial necessari per respondre a les 

aspiracions de les generacions futures

Cuidem la Terra, una estratègia per viure de forma 
sostenible

UICN, PNUMA y WWF, 1991 



Ordenació territorial sostenible

• Nova cultura del territori

• Custodia del territori

La custòdia del territori –que és com s’ha traduït al català
el terme anglès land stewardship– és un conjunt 

d’estratègies i instruments que pretenen implicar els 
propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon 

ús dels valors i els recursos naturals, culturals i 
paisatgístics. 

Xarxa de Custòdia del Territori



Figures de protecció:

• PEIN (espais naturals protegits)

• Xarxa NATURA 2000 (LIC, ZEPA). 
Directives Europees

• Espais Naturals de Protecció Especial 
(Parc Nacional, Parc Natural, Reserva 
Natural...) segons la Llei 12/1985 
d’espais naturals



MONTSEC PARC NATURAL??
Cronologia...

– 1982: debat al Parlament d’una proposició no de Llei demanant la 
declaració del Montsec com a Parc Natural

– 1983: aprovació al Parlament d’una proposició no de Llei per estudiar la 
declaració del Montsec com a Parc Natural. Presentació als municipis
de la zona

– 1987: declaració del Congost de Montrebei com a Reserva Natural 
Parcial

– 1987: Campanya de la Comissió per a la Salvaguarda del Montsec

– 1992: PEIN

– 1996: Jornades de Coneixement del Patrimoni Natural del Montsec, 
ICHN i IEI



MONTSEC PARC NATURAL??

“La protecció d’un espai natural no és una finalitat en si mateixa (...) un 
espai natural protegit és un instrument creat per aconseguir unes 
finalitats entre les que destaquen: la conservació o restauració del 

patrimoni natural i cultural i el foment de certes activitats o usos 
públics de caire recreatiu, científic o pedagògic”

Avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya
Germain & Mallarach (ICHN) 2004



MONTSEC PARC NATURAL??

– Parc Natural Alt Pirineu 2,7M€ pressupost 2010
– Delta de l’Ebre 2,5M€ 2009
– Cadí-Moixeró 1,4 M€ 2009

– ÒRGAN DE GESTIÓ, Patronat

– Pla d’ordenació i gestió del Parc



CONSORCI DEL MONTSEC 
El Consorci del Montsec és un ens creat pel Govern de la Generalitat per aplicar un projecte de desenvolupament 

territorial en aquesta zona de Catalunya que, aprofitant les seves aptituds i potencialitats, produeixi un procés de 
redreçament i millora de la seva situació socioeconòmica. L’objecte del Consorci consisteix a realitzar el 
desenvolupament integrat de l’àmbit turístic, social i econòmic del Montsec. En aquesta iniciativa hi ha vingut 
participant, entre altres entitats, 16 municipis (11 de la Noguera i 5 del Pallars Jussà), els Consells Comarcals de 
la Noguera i del Pallars Jussà, la Diputació de Lleida i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. 

Actualment les línies d'actuació del Consorci del Montsec són dues: 
1- Posada en funcionament i posterior promoció del Parc Astronòmic Montsec (PAM) format per l’Observatori 

Astronòmic Montsec (OAdM) i pel Centre d’Observació de l’Univers (COU). El PAM conté equipaments bàsics de 
recerca, de formació i de divulgació en el camp de l’astronomia, que actuen alhora com a elements per a la 
dinamització econòmica del territori. En la construcció del PAM s’ha tingut en consideració tota una sèrie d’estudis 
i documents previs que assenyalaven el Montsec com un indret únic a Catalunya per a la instal·lació d’un centre 
d’aquestes característiques. 

2- Promoció turística de la zona Montsec, amb la creació de la marca Montsec amb l’objectiu de promocionar el 
territori com un turisme de qualitat, mitjançant el desenvolupament de diferents accions i campanyes de promoció
exterior amb la finalitat de donar a conèixer els atractius culturals, patrimonials històrics i turístics de tot el territori 
del Montsec. 

Línies d'intervenció:

Les actuacions sobre el territori són:
Construcció de l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) i del Centre d’Observació de l’Univers (COU).
Condicionament de l’alberg Montsec-Mur.
Restauració de la Col·legiata de St. Pere d’Àger.
Ampliació del Museu d’Isona.

La promoció turística:
Creació i introducció de la imatge de marca MONTSEC.
Edició de fulletons i material turístic informatiu.
Accions promocionals, presència en fires i diferents esdeveniments.
Creació d’un producte de turisme ornitològic.



MONTSEC PARC NATURAL, PER FER QUÈ ??
• CONSERVACIÓ:

– Definir quins espais s’han de preservar, i sobre quins es pot fer un ús sostenible: 
no és el mateix la fageda de la canal d’osca, que la pineda d’en Perol

– Definir sobre quins elements cal fer actuacions específiques de conservació: no 
és el mateix assegurar la nidificació del trencalòs que la conservació de l’eriçó

– Visió integradora: definir les actuacions necessaries per la conservació; el que 
afavoreix una espècie o un ambient, pot ser contraproduent per altres

• ÚS PÚBLIC:
– Definir i jerarquitzar l’accessibilitat: a la canal d’osca s’ha de pujar a peu i alhora 

s’ha de conservar en bon estat la carretera d’accés a Santa Alis
– Definir els límits de les activitats: escalada, vol, accés motoritzat...
– Millorar les condicions per les activitats: senyalització i mateniment de camins, 

accessos a vies d’escalada, infrastructures per l’enlairament i l’aterratge, 
refugis...

• DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC
– Regulació i control dels creixements urbanístics
– Control de les activitats a les edificacions rurals
– Impuls i coordinació de les activitats econòmiques: producte agroalimentari de 

qualitat, turisme sostenible, transformació artesanal dels productes...



MONTSEC:MONTSEC:

PARC NATURALPARC NATURAL, , 

AMB UN ÒRGAN RECTOR, AMB UN ÒRGAN RECTOR, 

AMB PRESSUPOST AMB PRESSUPOST 

I AMB UN PLA I AMB UN PLA 
DD’’ORDENACIORDENACIÓÓ I GESTII GESTIÓÓ

CONCERTATCONCERTAT


	
	REPTE:

