
 
  

 
 

 

 

 

Diagnosi Interdisciplinar de la Reserva  

Nacional de Caça de Boumort i disseny de de 

propostes de futur per a l’espai 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Portet Bastida 

Tutor: Marc Parés Franzi 

Llicenciatura en Ciències Ambientals 
 

 

 

 

 

 
  



2 
 

 

  



3 
 

Índex 
1. Introducció ................................................................................................................................................ 5 

2. Material i Mètodes ................................................................................................................................. 7 

2.1. Recol·lecció de dades ........................................................................................................................ 7 

2.2. Anàlisi i tractament de les dades en l’apartat de diagnosi ................................................. 8 

2.3. Anàlisi de les alternatives de gestió ............................................................................................ 8 

3. Contextualització de l’espai d’estudi .............................................................................................. 9 

3.1. La Reserva Nacional de Caça de Boumort ................................................................................ 9 

3.2. El Pla d’Espais d’Interès Natural ................................................................................................ 11 

3.3.  La Xarxa  Natura 2000 ................................................................................................................... 13 

4. Anàlisi Socioambiental de l‘Espai .................................................................................................. 14 

4.1. Aspectes Ambientals ....................................................................................................................... 14 

4.2. Aspectes Socioeconòmics .............................................................................................................. 27 

5. Mapa d’Actors ........................................................................................................................................ 33 

5.1. Gestió del medi natural .................................................................................................................. 34 

5.2. Governança i participació en la presa de decisions ............................................................ 37 

5.3. Impacte Econòmic de la Reserva ................................................................................................ 39 

5.4. Mapa d’actors ..................................................................................................................................... 45 

5.5. Conclusions de l’Anàlisi Interdisciplinar................................................................................. 46 

6.  Propostes de noves figures de gestió adaptades per donar resposta a les necessitats 

detectades per a l’espai. .............................................................................................................................. 48 

6.1. El Parc Natural del Boumort ........................................................................................................ 48 

6.2. L’Espai d’Interès Natural i el Consorci de Boumort ........................................................... 52 

6.3. Anàlisi d’alternatives ....................................................................................................................... 57 

7. Conclusions .................................................................................................................................................. 61 

8. Bibliografia ................................................................................................................................................... 63 

 

   



4 
 

  



5 
 

1. Introducció 
La Serra de Boumort i la Serra de Carreu-Sant Corneli són dos espais naturals de 

muntanya mitjana del Prepirineu actualment inclosos en el PEIN i a la Xarxa Natura 2000. 

Situats entre  el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, han estat gestionats com a 

Reserva Nacional de Caça (RNC), amb el nom conjunt de Boumort, des de 1991. 

La RNC, des de la seva creació, ha seguit una línia de gestió encarada a dos objectius 

principals: el creixement de la població de cérvols a la zona i la venda dels millors 

exemplars de mascles per a medalles de concurs de caça, amb l’objectiu d’obtenir 

finançament. Això ha generat moltes les veus crítiques amb la gestió que s’està duent a 

terme des de la RNC, ja siguin des del punt de vista de la biologia de la conservació, 

l’activitat econòmica, l’ús públic o fins hi tot la mateixa activitat cinegètica.  

Aquestes veus crítiques denuncien, de forma generalitzada, un creixement incontrolat de 

la població de cérvol amb efectes negatius molt marcats sobre la resta de fauna i flora de 

l’espai, així com efectes sobre l’agricultura i la ramaderia. D’altra banda, i des d’un punt de 

vista cinegètic, s’apunta a un empobriment genètic de la població, que ha dut a la pràctica 

desaparició dels trofeus de caça en l’espai.  

Finalment és important destacar que moltes d’aquestes veus crítiques denuncien també 

una manca important de participació en la presa de decisions de l’espai i una nul·la visió 

estratègica a l’hora d’utilitzar la RNC com a eina de promoció econòmica de les comarques 

del Pallars i l’Alt Urgell.  

Així, aquest projecte es planteja abordar els següents objectius:  

 Realitzar una diagnosi de l’espai des d’una perspectiva multi disciplinar, 

socioeconòmica i ambiental, per tal d’identificar d’una forma rigorosa i des de tots 

els punts de vista i interessos possibles, les mancances, si n’hi ha, en la línia de 

gestió que s’està duent a terme des de la Reserva Nacional de Caça. 

 Proposar diferents possibles models de gestió per a l’espai per poder donar 

resposta a les mancances detectades en la diagnosi socioambiental de l’espai. 

Analitzar-les de forma qualitativa per a diferents aspectes, deixant a decisió 

política l’elecció d’una d’elles.  

Per aconseguir aquest objectius en un primer apartat s’aprofundeix en l’estatus legal 

actual de la reserva, coneixent i desgranant les tres figures de protecció que conviuen en 

l’espai, clarificant les implicacions i límits de cadascuna: La RNC, el Pla d’Espais d’Interès 

Natural i la Xarxa Natura 2000.  

Seguidament s’entra a realitzar un anàlisi interdisciplinar de la zona d’estudi, compost 

bàsicament d’un anàlisi ambiental i un de socioeconòmic. L’objectiu de tot aquest anàlisi 

és relacionar en tot moment les dades analitzades amb les accions de gestió realtizades 

per la RNC, o veure com aquesta podria ser una forma de tractar problemàtiques del 

territori.   

Una altra línia d’anàlisi que s’ha treballat és l’anàlisi d’actors, en base a l’elaboració d’un 

mapa d’actors, que constitueix el gruix de l’apartat 5. L’objectiu d’aquest apartat és 

indentificar conflictes  i coalicions que es donin en l’àrea d’estudi, però també fer-se una 
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idea de les aspiracions i voluntats de diferents actors que es relacionen amb l’àrea d’estudi 

per diferents motius.  

Finalment, en un darrer apartat es proposen dues possibles noves línies de gestió, que 

pretenen adaptar-se a les necessitats detectades per a l’espai. Aquestes són comparades 

entre elles i amb la línia de gestió actual de forma qualitativa, per a una sèrie d’aspectes 

que es consideren interessants de tractar.  
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2. Material i Mètodes 

2.1.  Recol·lecció de dades 

Per a aconseguir els objectius s’han treballat dades provinents de diferents orígens. D’una 

banda s’utilitzaran, per conèixer l’estat de conservació de l’espai, indicadors ecològics 

faiclitats per l’equip de gestió de l’espai i pel servei de biodiversitat del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), o bé obtingudes on-

line degut al seu caràcter públic. També s’utilitzen dades secundàries per al tractament de 

temes de carácter socioeconòmic. De l’altra, s’han realitzat un sèrie d’entrevistes a actors 

del territori per conèixer les seves opinions i experiències sobre l’espai, identificar els seus 

interessos i el paper que juguen a la reserva.  

Cal destacar que l’elecció de les dades utilitzades per a l’anàlisi ambiental s’ha vist 

condicionada per la disponibilitat d’aquestes. Altres dades que en els inicis del projecte 

s’havia plantejat d’utilitzar, com el recobriment vegetal de l’estrat arbustiu o els censos 

d’algunes espècies faunístiques, no estaven disponibles, ja que no han estat elaborats. Així 

ens trobem que en alguns dels aspectes analitzats hi ha poques dades disponibles i el 

tractament que se n’ha pogut fer és més qualitatiu i limitat. 

 Les dades secundàries que s’han utilitzat són les següents.   

 Censos de fauna: Cérvol  (Cervus elaphus), i  gall fer (Tetrao urogallus)  

 Dades de l’evolució del programa de reintroducció del Voltor comú (Gyps fulvus )  i 

el Voltor negre (Aegypus monachus) i la presència de trencalòs (Gypaetus barbatus) 

 Cartografia d’hàbitats d’interès comunitari de Catalunya 

 Dades econòmiques i demogràfiques generals del municipis de la reserva i 

evolució d’aquestes per contextualitzar la reserva: Població, ocupació, població 

activa, activitat econòmica. 

Les persones que s’han entrevistat amb l’objectiu de detectar els actors del territori i 

extreure’n opinions es poden classificar en els següents grups: 

 Gestors de l’espai: S’han realitzat entrevistes amb els serveis tècnics de la RNC, el 

guardes de reserva,  els agents rurals i el Servei de Biodiversitat del Departament 

d’Agricultura i Medi Natural de la Generalitat, que són els dissenyadors i executors 

de les polítiques públiques que s’implementen actualment a la reserva.  

o Joan Cúria: Tècnic de la Reserva 

o Modesto Llusà: Guarda Major de la Reserva 

o Miquel Arilla: Cap de Comarca dels Agents Rurals 

o Diego García-Ferré: Tècnic de Fauna del Servei de Biodiversitat del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural 

 Polítics: S’entrevisten els alcaldes dels 3 municipis del Pallars (Conca de Dalt, Baix 

Pallars i Abella de la Conca) i els presidents de les 2 entitats municipals 

descentralitzades de l’Alt Urgell (Taús i la Guàrdia d’Ares).  

o Martí Cardona: Alcalde de Conca de Dalt 

o Josep Maria Semino: Alcalde de Baix Pallars 

o Salvador Bigordà: President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Taús 
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o Joan Malgrat: President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la 

Guàrdia d’Ares 

o Julià Sala: Alcalde d’Abella de la Conca 

 Representants del sector econòmic: S’entrevisten persones que per la seva 

activitat econòmica privada tenen relació amb la reserva:  

o Jordi Canut: Propietari del Centre d’Observació de la Fauna de Buseu 

(COFB), Baix Pallars, Tècnic de Fauna del Parc Natural de l’Alt Pirineu i 

membre fundador de l’Associació per la Conservació del Gall Fer (ACU) 

o Anna Sentinella: Guarda del Refugi de Cuberes-Casa Miró, Baix Pallars 

o Josep Costa: Ramader i President del Comú de Veïns d’Hortoneda 

o Pilar Sanz: Ramadera d’Hortoneda 

 Representants d’entitats científiques i conservacionistes:  

o Jordi Castilló: President de l’Estació Biològica del Pallars Jussà (EBPJ) 

o Marc Gálvez: Trenca – Associació d’amics del Centre de Vallcalent 

 Representants de l’ús públic:  

o Isaias Sánchez: President de la Societat de Caçadors i Pescadors de la Pobla 

de Segur 

o Josep Llovich: President del CEPS, Club d’Esquí i Entitat Excursionista de la 

Pobla de Segur 

2.2. Anàlisi i tractament de les dades en l’apartat de diagnosi 

Per analitzar les dades per a la diagnosi de l’espai s’utilitzaran bàsicament dues 

metodologies. Primerament s’utilitzarà un anàlisi d’actors, per poder identificar les 

relacions entre aquests, situar-los en les seves posicions en els conflictes que envolten la 

reserva i identificar-ne els seus interessos.  

En un segona fase s’utilitzarà la metodologia DAFO (Anàlisi de debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats) amb el qual es pretén poder generar una visió àmplia de l’espai 

que permeti després plantejar propostes de futur per aquest, en base al que ara és i a les 

potencialitats que té.  

2.3. Anàlisi de les alternatives de gestió 

Les alternatives de gestió són analitzades d’una forma quantitativa, utilitzant una taula en 

que es descriu com es comportaria cada alternativa (0,1 i 2) en determinats aspectes, i 

quins resultats en podriem esperar en funció de com s’ha definit.  

Els criteris amb que s’analitzen les alternatives són: gestió cinegètica, recuperació de la 

vegetació, recuperació del gall fer, danys a la ramaderia, promoció econòmica, governança, 

ús públic, recerca, educació i comunicació ambientals, evolució dels conflictes i 

finançament.  
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3. Contextualització de l’espai d’estudi 
Com s’ha destacat a l’apartat anterior, a la zona d’estudi trobem una situació de 

coexistència de tres figures de gestió de l’espai diferents, el Pla d’Espais d’Interès Natural, 

la Xarxa Natura 2000 i la Reserva Nacional de Caça. Aquestes figures tenen objectius 

diferents, depenen de diferents organismes dins el Departament d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Natural de la Generalitat i no es corresponen de forma exacta a nivell 

territorial. Així l’objectiu del proper capítol serà destacar el paper que juga cadascuna 

d’elles sobre l’espai, els seus objectius, els seus límits i l’activitat de gestió que 

desenvolupen.  

3.1. La Reserva Nacional de Caça de Boumort 

Una reserva nacional de caça és una figura pública de gestió cinegètica que es correspon 

amb un territori de característiques singulars. Les reserves nacionals de caça de Catalunya 

van ser creades des de l’any 1966 per a la conservació de les poblacions de grans mamífers 

cinegètics (cabra salvatge, cabirol, cérvol, daina i isard) que en aquell moment es trobaven 

en una situació de clar retrocés. Les RNC de Catalunya es troben localitzades en zones de 

muntanya, llunyanes als principals centres econòmics i de poblament del país i 

relativament poc desenvolupades.  

Els objectius genèrics de les RNC són, per tant:   

 Afavorir el desenvolupament de la fauna en els espais o s’implanten, tant de les 

espècies cinegètiques, com d’aquelles que en depenen directament, com els 

voltors. 

 Conservar els ecosistemes dels territoris on s’implanta la figura.  

 Promoure el desenvolupament d’un sector econòmic al voltant de la caça i la 

fotografia de fauna a les comarques de muntanya.   

Actualment a Catalunya trobem 6 reserves nacionals de caça: Alt Pallars, Boumort, Cadí, 

Cerdanya-Alt Urgell, Freser-Setcases i Ports de Tortosa i Beseit. Situades totes en 

comarques pirinenques a excepció de la dels Ports de Tortosa i Beseit, situada a les Terres 

de l’Ebre, tractant-se en el sis casos de zones muntanyoses. A més, Catalunya també 

compta amb la reserva de caça de l’Encanyissada (al Delta de l’Ebre) que tot i no ser una 

RNC es gestiona de forma molt similar.  

Classificar una zona com a RNC implica, a un nivell més concret, que es destinin recursos a 

donar suport a la població cinegètica de la zona. A més, s’elabora anualment  un pla tècnic 

de gestió cinegètica que ha d’estar en sintonia amb els objectius de les RNC. Les RNC 

tenien, en la seva creació, un organisme tècnic, encarregat d’elaborar aquest planejament, i 

un equip de guardes de reserva contractats, format per gent que coneix molt bé el territori 

les funcions dels quals són principalment, realitzar censos de fauna cinegètica i fer 

acompanyament als caçadors. Els caçadors que vulguin caçar a la RNC han de tenir un 

permís nominal i intransferible. Amb la venda d’aquests permisos s’executa l’acció dels 

plans tècnics de gestió cinegètica.  

La gestió tècnica de les reserves nacionals de caça és realitzada per diferents organismes. 

Les que  es troben íntegrament en una província (Boumort i Alt Pallars a Lleida, i Freser-

Setcases a Girona) són gestionades pels serveis territorials del DAAM a la demarcació. En 

canvi, les que es troben entre diferents províncies (Cadí entre Lleida, Barcelona i Girona, 
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Cerdanya-Alt Urgell entre Lleida i Girona i Ports de Tortosa i Beseit entre Tarragona, Terol 

i Castelló) tenen organismes de gestió lligats als parcs naturals dels Ports i del Cadí – 

Moixeró.  Pel que fa a la reserva de caça de l’Encanyissada, tot i localitzar-se exclusivament 

a la província de Tarragona, té un organisme de gestió lligat al parc natural del Delta de 

l’Ebre.  

Aquests guardes de reserva van ser funcionaritzats i incorporats en el cos d’Agents Rurals 

de les comarques l’any 2008. Tanmateix, en totes les RNC hi van quedar alguns guardes 

que no van opositar i van  mantenir la seva condició vinculada a la RNC. A més, des de 

2012 el DAAM torna a reforçar el cos de guardes de reserva per a la RNC dels Ports de 

Tortosa-Beseit. (Caralt, A. 2013) 

La Reserva Nacional de Caça de Boumort és un figura de gestió de la caça que  s’implanta 

l’any 1991 amb els objectius  “de protegir, fomentar i aprofitar les espècies animals que hi 

habiten en estat salvatge i de preservar els ecosistemes als quals pertanyen”. La seva 

creació depèn de la Subdirecció General de d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental 

i s’encarrega de la seva gestió l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de Lleida. (LLEI 17/1991) 

Les funcions que s’atribueixen (LLEI 17/1991 i ORDRE 1992) a la RNC de Boumort són:  

 Elaborar els plans tècnics de gestió de cinegètica 

 Elaborar els censos i inventaris de fauna protegida 

 Realitzar els censos de les espècies cinegètiques 

 Convocar i organitzar les Juntes Consultives de la Reserva 

Com es detallarà més endavant, a l’apartat 5, la RNC compta amb un equip humà 

considerable, format pel director de la Reserva, que és el mateix cap d’àrea de Medi 

Natural i un tècnic de la Reserva a més de quatre Guardes de Reserva, entre els quals el 

guarda major, que formen part del cos d’Agents Rurals del Pallars Jussà i dos treballadors 

de brigada.  

Amb un extensió total de 13.097ha es troba situada al Prepirineu occidental català, entre 

les valls de la Noguera Pallaresa (Pallars) i el Segre (Alt Urgell). Aquestes comarques 

pertanyen a l’Àmbit Funcional Territorial de l’Alt Pirineu  i Aran. Inicialment la RNC de 

Boumort estava formada només per la part pallaresa de l’actual Reserva. No és fins l’any 

1994 que per l’ ORDRE d'11 d'agost de 1994, per la qual s'aprova l'ampliació de la superfície 

de la reserva nacional de caça del Boumort s’amplia al municipi de les Valls d’Aguilar, a l’Alt 

Urgell.  

Municipi  Agregats habitats Comarca Superfície  % RNC 

Valls d’Aguilar  13 Alt Urgell 2638 ha 20,14 

Baix Pallars  22 Pallars Sobirà   2600 ha 19,85 

Abella de la Conca  3 Pallars Jussà 2013 ha 15,37 

Conca de Dalt  12 Pallars Jussà 5846 ha 44,64 

Taula 1: Municipis constituents de la RNC de Boumort 

Font: Direcció General de Medi Natural, Generalitat de Catalunya 
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Com mostra la Taula següent, podem observar que la major part de la superfície de  la RNC 

es troba situada a la comarca del Pallars Jussà i dintre d’aquesta al municipi de la Conca de 

Dalt, que abarca un 44,64% del territori total de la Reserva. A més es dóna el cas que tots 4 

municipis es troben formats per molts agregats, per tant, de forma generalitzada, la relació 

amb la reserva serà un fenòmen que afectarà de forma diferent cadascun dels nuclis.  

La propietat dels terrenys, és diferent en el cas de les dues parts de la reserva. A la part 

pallaresa es tracta d’una gran finca pública, propietat del Departament d’Agricultura, i una 

sèrie de finques privades o comunals, que es troben catalogades en conjunt com a Forest 

d’Utilitat Pública. A la part urgellenca els terrenys són dues finques comunals dels pobles 

de Taús i la Guàrdia d’Ares que voluntàriament han decidit incorporar-les a la Reserva.  

3.2. El Pla d’Espais d’Interès Natural 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) és un pla de la Generalitat de Catalunya que 

cataloga i estableix unes mesures de protecció bàsiques per a diferents espais d'acord amb 

els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que 

posseeixen. (Decret 328/1992). Les mesures que preveu el pla per als espais inclosos són:  

 Règim urbanístic del sòl no urbanitzable 

 Restricció de la circulació motoritzada amb finalitats esportives 

 Regulació de les activitats extractives d'acord amb la Llei 12/1981 

 Submissió de determinades obres al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental 

El pla preveu que, després de la inclusió d’un territori al pla es poden desenvolupar dues 

estratègies per aprofundir en la protecció de l’espai:  

 Declaració de l’espai com a espai de protecció especial (Parc Nacional, Parc 

Natural, Paratge Natural d’Interès Nacional o Reserva Natural...) 

 Aprovar planejament derivat:  

o Pla Especial de delimitació de l’EIN: Permet tractar de forma més detallada 

quina és la superfície protegida i fixar-ne uns límits més concrets que 

l’escala en que està fet el PEIN (1:50000) 

o Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge: Estableix els usos i 

aprofitaments, zonifica l’espai i estableix un programa de gestió. Aquest pla 

és el que permet dotar l’espai d’un pressupost públic encarat a dur a terme 

activitats de gestió.  

El PEIN actualment depèn administrativament de la Subdirecció General de Biodiversitat, 

que forma part de la Direcció General de Medi Natural del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

Els EINs presents a la zona estudiada, Serra de Boumort i Serra de Carreu-Sant Corneli, es 

troben a la primera fase. La superfície ha estat només delimitada a escala 1:50000 i encara 

no s’ha desenvolupat cap pla de delimitació d’aquests. D’altra banda, i degut a que la RNC 

ja ha assumit algunes funcions de gestió de l’espai, mai s’ha desenvolupat Pla Especial de 

protecció ni s’ha plantejat de demanar la declaració com a espai de protecció especial. Així, 

la condició d’EIN només es fa patent en les 4 mesures bàsiques que preveu el PEIN per a 

tots els espais inclosos al pla.  



12 
 

L’any 1991 el PEIN relegava els dos Espais d’Interès Natural a la zona pallaresa de la Serra. 

No és  fins l’any 2006, en que la incorporació dels espais de la Xarxa Natura 2000 al Pla i el 

canvi de lògica de protecció d’illes a protecció de xarxes, promouen l’ampliació dels EIN, 

que creixen tant cap a la banda urgellenca (municipis de Cabó i Coll de Nargó) com cap a la 

Pallaresa (municipi de Conca de Dalt).  

 

Municipi Agregats 
habitats 

Comarca Superfície EIN 
Boumort (ha) 

Superfície EIN 
Carreu-Sant 
Corneli (ha) 

Total 
(ha) 

Cabó 3 Alt Urgell 875 0 875 

Coll de 
Nargó 

6 Alt Urgell 1080 130 1210 

Baix Pallars 22 Pallars 
Sobirà   

2796 0 2796 

Abella de la 
Conca 

3 Pallars Jussà 1458 2427 3885 

Conca de 
Dalt 

12 Pallars Jussà 4615 1625 6240 

Isona i Conca 
Dellà 

13 Pallars Jussà 0 1065 1065 

Taula 2: Municipis constituents dels EIN Serra de Boumort i Serra de Carreu-Sant Corneli 

Font: Elaboració Pròpia a partir de: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009 

Els límits del territori de la Reserva Nacional de Caça no es corresponen amb els dels 

Espais d’Interès Natural Serra de Boumort i Serra de Carreu-Sant Corneli.  Tant és així, que 

els espais del PEIN no inclouen la superfície del municipi de les Valls d’Aguilar, però 

inclouen en canvi terrenys dels municipis de Cabó i Coll de Nargó, també a l’Alt Urgell i el 

d’Isona i Conca dellà, al Pallars Jussà, com podem veure a la Taula 2. A més, en la resta de 

municipis els límits tampoc coincideixen amb els de la reserva. Aquest fenòmen  es pot 

observar a la Figura 1, on podem veure els límits de la reserva comparats amb els límits 

dels dos espais del PEIN.  
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Figura 1: Límits de la RNC de Boumort i dels EIN Serra de Boumort i Serra de Carreu–Sant Corneli 

Font: Elaboració pròpia a partir de DAAM 2013 i DAAM 2012. Software: MiraMon7 

 

3.3.  La Xarxa  Natura 2000 

La Xarxa Natura2000 (XN2000) és una xarxa europea d'espais naturals que té per objectiu 

fer compatibles conservació d’espècies i hàbitats amb activitat humana. La XN2000 neix 

l’any 1979 de la mà de la Directiva Aus, a la que l’Estat Espanyol s’incopora en adherir-se a 

la Unió Europea l’any 1985. L’any 1992 el projecte va més enllà amb la Directiva relativa a 

la conservació dels hàbitats naturals i de  la fauna i flora silvestres, que amplia els 

objectius i els focus d’atenció de la XN2000 (DMAH, 2010) 

La XN2000 funciona  funciona amb una doble lògica de protecció d’espècies i hàbitats. Així, 

es defineixen espècies d’interès comunitari i hàbitats d’interès comunitari en base a les 

idoneïtats per aquestes espècies. Així, cada estat membre fa la tasca de cartografiar els 

seus hàbitats i escollir espais perquè acabin sent inclosos a la Xarxa com a “Zona d’Especial 

Conservació” (ZEC) o “Zona d’Especial Protecció per a les Aus”. (DMAH, 2010) 

A la nostra zona d’estudi trobem un espai de la Xarxa Natura 2000 anomenat Serra de 

Boumort – Collegats i catalogat  com a ZEC i com a ZEPA. Els límits de l’espai coincideixen 

amb els dels EIN Serra de Boumort i Serra de Carreu – Sant Corneli, esmentats abans , i 

l’EIN Collegats – Queralt, veí d’aquests. Això es deu a què, com s’ha citat anteriorment, 

l’any 2006 la majoria d’espais de la XN2000 són inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural, i 

els del nostre  espai d’estudi formen part d’aquesta majoria.  Aquest fet es pot observar a 

la figura 2.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Espais_naturals
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Figura 2: Relació entre Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 a la zona d’estudi  

Font: Elaboració pròpia a partir de Subdirecció General de Biodiversitat, 2012 i 
Subdirecció General de Biodiversitat, 2010 

 

La Xarxa Natura 2000 i el PEIN, a diferència del que passa amb la gestió cinegètica, 

depenen del mateix organisme de la Generalitat i tenen un alt grau de coordinació en el 

marc del Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya. A la pràctica, la gestió que es 

faci dels dos plans es conjunta i de fet, la gestió de la XN2000 a Catalunya es vehicula a 

través del PEIN o dels espais naturals de protecció especial quan existeixen.  

 

4. Anàlisi Socioambiental de l‘Espai 
 

El present apartat té com a objectiu realitzar  un anàlisi exhaustiu de diferents  aspectes 

ambientals i socioeconòmics de la reserva, a fi de tenir una base rigorosa i científica sobre 

la qual plantejar propostes en el següent. Així, es pretén obtenir un estat de la qüestió 

ampli i que ofereixi una bona perspectiva global de l’estat de la reserva, amb focus 

concrets en certs aspectes  que es considerin especialment rellevants.  

4.1. Aspectes Ambientals 

Per fer aquest anàlisi, es considerarà que els aspectes ambientals més rellevants de cara a 

una diagnosi de la reserva són aquells que es deriven de la gestió del cérvol, tasca 

principal que ha assumit la reserva durant aquests anys i que moltes de les veus crítiques 

han situat com el principal orígen de les problemàtiques que denuncien. Tanmateix, també 

s’analitzaran altres aspectes ecològics, com l’evolució d’algunes espècies animals o la 

biodiversitat i biomassa florística.     

4.1.1. Els hàbitats  

La zona de Boumort es caracteritza per un important gradient altitudinal (dels 500 al 

2076 msnm). Aquest fet, al nostre país acostuma  a anar lligat a una important diversitat 

de paisatges i hàbitats.  

La classificació utilitzada per avaluar els hàbitats presents a la zona d’estudi és la dels 

hàbitats d’interès comunitari (HIC). Els HIC es defineixen en el si de la construcció de la 

Xarxa Natura 2000. Són HIC aquells hàbitats que des d’una perspectiva europea és 
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important conservar. Utilitzant aquest criteri tindrem una visió de la importància dels 

hàbitats de la zona en un context europeu, evitant fixar-nos en fets la rellevància dels quals 

és únicament local. El mapa d’HICs de Catalunya està fet utilitzant teledetecció amb la 

classificació del sistema CORINE. (DMAH, 2010) 

La delimitació d’una àrea com a hàbitat d’interès comunitari no implica necessàriament 

cap figura de protecció per a la zona. Això sí, els estats membres estan obligats a fer una 

selecció de diverses àrees de cadascun dels HIC presents al seu territori per incloure’ls a la 

XN2000 com a LIC. (DMAH, 2010) 

El sistema d’hàbitats d’interès comunitari classifica els hàbitats segons la prioritat de la 

seva conservació en dues categories: prioritaris i no prioritaris. Són hàbitats prioritaris els 

que estan en procés de desaparèixer a nivell europeu o de regió biogeogràfica, i que per 

tant, demanen una especial atenció a la seva conservació. (DMAH, 2010) 

A les zones de Boumort i Carreu trobem els hàbitats d’interès comunitari que apareixen a 

la taula 3.  

Nom Codi Superfície 
(ha) 

Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 3240 5,90 

Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi 3250 1,24 

Matollars alpins i boreals 4060 88,55 

Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 4090 10,05 

Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 5110 3062,48 

Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no 
dunars 

5210 325,52 

Prats calcícoles alpins i subalpins 6170 22,06 

Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, 
sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) 

6210 1513,88 

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) 

6220 0,030 

Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o 
argil·lollimosos (Molinion caeruleae) 

6410 16,51 

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del 
Molinio-Holoschoenion 

6420 5,90 

Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion 
commutati) 

7220 2,99 

Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya 8120 21,93 

Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt 
termòfila 

8130 190,66 

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 8210 2153,14 

Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-
Acerion 

9180 2,78 

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 91E0 7,93 

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure 
africà (Quercus canariensis) 

9240 55,67 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 92A0 2,99 

Alzinars i carrascars 9340 169,01 
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Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici 9430 900,45 

Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. 
salzmannii) 

9530 2030,59 

Taula 3: Hàbitats d’interès comunitari i superfície de cadascun d’ells a la zona d’estudi.  

Font: Elaboració pròpia a partir de Vendrell et. al. 2005 

 

D’entre els hàbitats esmentats és especialment rellevant destacar la important presència 

de 2030,59 ha de l’hàbitat 9530: Pinedes submediterrànies de pinassa, el qual és l’únic dels 

hàbitats presents a Boumort classificat com a prioritari.  

 

Quantitativament també es troben molt representats els hàbitats 5110: Boixedes 

xerotermòfiles permanents, dels vessants,  6210: Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, 

seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea), 8210: Costers rocosos calcaris amb 

vegetació rupícol i 9430: Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici. 

 
Figura 3: Mapa d’Hàbitats d’Interès comunitari a la zona d’estudi 

Font: Elaboració pròpia a partir de Vendrell et. al. 2005.  

4.1.2. Població de Cérvol (Cervus elaphus) 

El cérvol és l’espècie cinegètica principal de la RNC i el motiu pel qual aquesta va ser 

declarada l’any 1991. La població de cérvols de Boumort és una població reintroduïda  per 

a la caça l’any 1981 per l’Instituto de Conservación de la Naturaleza. (Dossier Tècnic, 

2011) 

Caughley & Sinclair (1994) distingeixen, per a les societats industrialitzades, 3 grans 

models d’aprofitament cinegètic: La caça recreativa, la caça comercial i la caça de control. 

La caça recreatriva és la que es dóna en espais on es caça amb objectius recreatius sense 

interessos econòmics. La caça comercial també és recreativa, però es basa en el fet que es 

paga per realitzar activitat cinegètica. En alguns casos es paga en funció de les extraccions 

(preu per individu mort) i en altres de l’esforç (preu per bala disparada). Finalment la caça 

de control és la que es realitza amb l’objectiu de gestionar les poblacions, per evitar 

impactes econòmics o ambientals del creixement l’espècie que es gestiona.  

Els dos primers models són essencialment molt similars. Es basen en l’objectiu d’obtenir 

una màxima productivitat de l’espècie cinegètica, i per tant, el marc teòric que proposen 
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com a referència per a gestionar poblacions amb aquest model és el de l’explotació de 

poblacions sobre el creixement logístic. Tanmateix, els autors observen que aquest model 

és poc utilitzat en els casos reals de caça recreativa i comercial, en que s’observa en 

general una tendència a una caça selectiva d’aquells individus més ben valorats (sigui per 

franges d’edat o per característiques individuals, i això descompensa la distribució interna 

d’edats i característiques genètiques de la població.  

La principal diferència entre el model recreatiu i comercial és que, el model comercial, en 

que els individus o l’esforç són cobrats pel gestor de l’àrea de caça, genera una activitat 

econòmica, i per tant, cal tenir en compte la taxa de descompte que la societat actual aplica 

a l’explotació de recursos renovables. Els models teòrics d’explotació de recursos 

renovables ens diuen que, l’ús de taxes de descompte positives fa tendir a la 

sobreexplotació del recurs. Així en el model comercial, es tendeix a sobreexplotar la 

població cinegètica.  

Pel que fa a la caça de gestió, Caughley & Sinclair (1994) proposen un model basat en el 

model de Lesley i el model logístic. Així es considera que una extracció anual dependent de 

la població estimada i en que es seleccionin individus de diferents edats i gèneres 

estratègicament, es mantindrà una població petita, sana, productiva i amb menors 

impactes socioambientals.  

L’evolució de la població de cérvol a Boumort és, tant per ella mateixa com per les seves 

conseqüències, el factor ecològic que ha marcat d’una forma més clara l’estat de la reserva. 

Els darrers anys de la dècada de 1990 i principis dels 2000 ens trobem amb una línia de 

gestió que fomenta el creixement de la població de cérvol.  

Les conseqüències d’aquesta línia de gestió es mostren a la Figura 4. Podem veure com en 

aquesta època es dóna un important creixement de la població i del nombre de cries, fins 

estabilitzar-se en valors al voltant dels 800 individus adults i segalls i 150 cries anuals. 

Això s’ha donat perquè, l’objectiu de la Reserva ha estat la venda dels mascles que es 

pagaven més cars com a trofeus de caça, és a dir, la venda dels millors mascles. Això és una 

caça selectiva comercial que, com s’acaba d’apuntar, genera una sobreexplotació i una 

descompensació interna de la població.  

Cal apuntar que aquesta sobreexplotació ha estat tant concentrada en els mascles adults 

que els seu efecte no ha estat reduïr la població. Com que durant un període de brama un 

mascle pot fecundar fins a 50 femelles (Carranza, 2004), la població ha anat creixent de 

forma exponencial, ja que si la proporció de femelles és molt gran i la majoria són 

prenyades, el nombre de cries anuals augmenta. 

Cal tenir en compte que això és contrari als objectius genèrics d’una RNC i els concrets de 

Boumort: “Afavorir el desenvolupament de la fauna en els espais o s’implanten, tant de les 

espècies cinegètiques, com d’aquelles que en depenen directament.” Aquest objectiu 

implica, clarament, una caça de control, i és de fet el que justifica l’acció directa de 

l’administració pública en la gestió de la caça.  

També es pot observar que des de la temporada 2009 s’apunta una tendència al descens 

poblacional del cérvol. Aquesta ha estat generada de forma voluntària per part dels serveis 

tècnics de la reserva, que s’enfronten a una opinió pública molt negativa amb el tema 
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(descrita amb més detall a l’apartat 5). Tanmateix, els Agents Rurals i tècnics del Servei d 

Biodiversitat consideren que caldria ser més dràstics  en la reducció d’aquesta població, 

fixant en uns 300 individus la població idònia per minimitzar els impactes ambientals i 

econòmics i garantir el millor estat de salut de la població.  

 
Figura 4: Evolució de la població de cérvol (Cervus elaphus) a la RNC de Boumort 1997-2011 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica 2000-2001 i de dades de censos 

directes facilitades per la reserva. 

Un altre element rellevant en com s’ha gestionat la caça del cérvol a Boumort és el sistema 

de trofeus de caça. Les banyes d’un cérvol que és caçat per concurs, passen a un examen 

post-mort en que se’ls assigna una medalla en funció d’una sèrie de mesures (longitud, 

massa, número de puntes, longitud de les puntes...). Tot i que aquest examen és post-mort, 

els agent rurals, quan realitzen censos de cérvol fan una avaluació qualitativa dels 

individus que, per avistament consideren mereixedors d’un trofeu. Com que durant la caça 

a la RNC els Agents Rurals o els Guardes de Reserva acompanyen els caçadors, podran 

decidir si l’individu al que es dispara és de la categoria per la que el caçador ha pagat. 

(CHTCA, 2013) 

Pel que fa als trofeus, la línia de gestió que ha seguit la RNC respecte als trofeus de caça ha 

estat la venda de la totalitat dels trofeus de caça cada temporada, clarament en una línia de 

gestió comercial que ens porta a infravalorar el futur degut a la taxa de descompte. Això 

genera un procés de selecció artificial dels individus més dèbils, amb una pèrdua de 

qualitat genètica de la població de cérvol que fa que cada temporada disminueixi el 

nombre i la qualitat dels trofeus de caça censats. Així s’ha passat d’uns 8 trofeus  censats 

l’any 1997, amb representació en totes les categories, a la situació actual, en que en les 

dues darreres temporades només s’han censat 1 plata i 1 bronze, com mostra la figura 5.  A 

més, testimonis de caçadors de la reserva, afirmen haver caçat mascles adults que no 

presentaven signes d’haver tingut mai banyes, fet que reforça la hipòtesi de la degradació 

genètica de la població.   

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 
1

9
9

7
 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

In
d

iv
id

u
s 

Adults + Subadults 

Cabrits 



19 
 

 
Figura 5: Evolució del nombre de trofeus de caça de cérvol per categories a la RNC en el període 

1997-2012 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de censos directes facilitades per la RNC 

És interessant a més assenyalar que tot aquest escenari ha donat lloc a dinàmiques que es 

retroalimenten entre elles. Així, el fet que temporada a temporada es cacin un nombre 

important de mascles i entre ells tots els trofeus, que són els que tenen major qualitat 

genètica, ha donat lloc a una població amb una proporció sobre dimensionada de femelles 

i un nombre reduït de mascles de molt poca qualitat. I com ja hem dit, una població amb 

predominància de femelles creix més que una més equilibrada. És a dir, com a efecte 

indirecte de l’eliminació selectiva de més mascles que femelles trobem un creixement 

descontrolat del nombre total d’individus.  

Una altra conseqüència important de la gestió dels mascles que ha dut a terme la reserva 

és la desaparició gairebé total del fenòmen de la brama. La brama és el període de zel del 

cérvol, que rep el seu nom degut al so gutural que  emeten els mascles i que inclou, entre 

altres, la delimitació d’un territori i  la formació d’un harem de fins a 50 femelles, i les 

lluites i demostracions de poder entre mascles, utilitzant les banyes.  (Carranza 2004) La 

baixa densitat de mascles ha donat lloc a una disminució de la competència per la 

reproducció i per tant del episodis de lluites i de bram i un augment del temps que aquests 

destinen a fecundar les femelles. Així, l’observació de cérvols bramant i lluitant en època 

de brama, que era un fenòmen relativament comú en el passat recent, s’està tornant cada 

cop més rar.  

4.1.3. Efectes sobre la vegetació 

Un dels efectes principals de l’important augment de la població de cérvol a la zona és 

l’efecte que aquest té sobre la vegetació. El cérvol és una espècie d’herbívor especialment 

voraç i relativament poc selectiu. Una alta densitat de cérvol produeix una pressió de 

pastura especialment alta sobre el sotabosc i les parts baixes dels arbres. Aquest efecte ha 

estat descrit en diverses zones de la Península Ibèrica com el Parc Natural O Invernadeiro, 

a Ourense (González et al., 2002)  o a la Serralada Cantàbrica (Costa et al., 1994) i 

d’Europa, com el Regne Unit  (Gill, 2000), en que es descriu l’empobriment, en biomassa i 

biodiversitat, del sotabosc en altes densitats de cérvol.  
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En el cas de Boumort s’ha descrit una progressiva desaparició (Canut et al., 2011) de 

diferents espècies vegetals que conformaven el sotabosc espès de les pinedes de pinassa 

(Pinus nigra subsp. salzmanii), que com s’ha apuntat abans és un hàbitat d’interès 

comunitari prioritari, pi roig (Pinus sylvestris) i pi negre (Pinus mugo subsp. uncinata), 

hàbitat d’interès comunitari no prioritari. Les espècies que es troben més afectades en 

aquests sotaboscos són la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi)  i el ginebre (Juniperus  

communis) sobretot en les pinedes de pi roig i el nabiu comú (Vaccinium myrtillus) i el 

neret (Rhododendrum ferrugineum) en les pinedes de pi negre.  

Figura 6: Efecte del cérvol sobre una mata de boixerola a la zona de Boumort 

Font: Diego García-Ferré 

D’altra banda, un fenòmen que es pot observar és la pressió sobre les parts baixes dels 

arbres, especialment en els pins rojos i negres. Com podem observar a la figura 7 les parts 

a les que el cérvol arriba estirant el coll es troben completament menjades, deixant les 

capçades dels pins rasurades a l’alçada del cérvol.  
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Figura 7: Efecte del cérvol sobre una pineda de pi negre a la zona de Boumort 

Font: Diego Garcia-Ferré 

 

Així, i de forma bastant generalitzada, l’elevada densitat de cérvol ha modificat de forma 

important l’estructura i la biodiversitat vegetal de la zona, sent aquest un patró descrit en 

altres zones. Les pinedes de Boumort, han assolit amb el temps una estructura en que 

trobem els pins i un sotabosc que té una  vegetació no gaire diferent a la d’un  prat i 

conduint gairebé a la desaparició espècies com la boixerola, el ginebre,  el nabiu o el neret, 

que actualment només es poden trobar a la zona en llocs inaccessibles i molt rocosos, lluny 

de l’abast  del cérvol.  

 

4.1.4.  Efectes sobre la població de gall fer 

 

Els efectes que s’han descrit anteriorment sobre la vegetació tenen un impacte directe 

sobre altres espècies faunístiques, ja que un sotabosc estructurat és l’hàbitat bàsic de 

moltes espècies de micromamífers, aus i fins hi tot alguns macromamífers com guilles o 

fagines. Entre tots aquests, un cas paradigmàtic, per la seva singularitat i situació de 

vulnerabilitat, que s’ha donat a la zona de Boumort és el del gall fer (Tetrao urogallus). 

 

El gall fer és una au galliforme, amb poblacions força vulnerables al Pirineus. Així, tot i que 

a nivell global la UICN el considera una espècie de preocupació de menor, a l’Estat 

Espanyol rep la categoria “En Perill”. (Rodríguez-Muñoz, 2011). Les seves poblacions als 

Pirineus es troben en pinedes de pi roig i de pi negre, i la seva presència es troba 

fortament lligada a la d’espècies que produeixen un sotabosc tancat on nidificar amagar-se 

i alimentar-se, com la boixerola, el neret i de forma molt especial el nabiu, que acostuma a 
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ser la base de la seva dieta. Com hem vist, aquestes tres espècies es troben sotmeses a una 

altíssima pressió que n’ha provocat la pràctica desaparició a la zona de la reserva, per tant, 

cal observar com ha afectat aquesta dinàmica a la població de gall fer a la reserva.  

 

La població de Boumort es troba en el límit sud de la distribució global del gall fer, sent la 

segona població més meridional a nivell global de l’espècie i havent tingut unes densitat 

excepcionalment altes per a la seva latitud fins fa pocs anys.  

 

 
Figura 8: Evolució del número de mascles de gall fer (Tetrao urogallus) censats als cantaders de la 

RNC 1983-2013 

Font: Elaboració pròpia a partir dels censos de cant realitzats pel Servei de Biodiversitat del 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural 

 

Tanmateix, si analitzem les dades dels censos de cant realitzats a la reserva en els darrers 

30 anys (figura 8), podem observar que de mitjans de la dècada dels 2000, i amb una certa 

coincidència amb l’augment de la població de cérvol, la població de gall fer comença a 

decréixer d’una forma molt important, passant de 29 mascles censats l’any 2003 a només 

4 mascles censats l’any 2013. També s’observa un creixement de la població al voltant de 

l’any 2000. Tanmateix, aquest es deu al descobriment de noves zones de cant a la reserva, 

que van permetre el cens de nous individus, per tant, probablement, aquesta dada no 

reflecteixi un creixement real de la població.   

 

A més, si observem l’evolució recent dels censos de fertilitat a la reserva (figura 9) trobem 

una altra dada preocupant, que és la disminució de l’Índex de Reproducció (nº de polls de 

menys d’un any entre nº de femelles) i el del tamany de les llocades. Aquests valors que 

l’any 1988 es trobaven en 3 polls per llocada i una mitjana d’1,20 polls per femella situar-

se ambdós a 1, és a dir, a tenir llocades d’un poll per femella. La disminució d’aquests 

indicadors relacionats amb la fertilitat fan difícil pensar en un escenari de recuperació de 

la població.  
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Figura 9: Evolució de la l’Índex de Reproducció i del Tamany de les Llocades de gall fer (Tetrao 

urogallus) a la RNC 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels censos de fertilitat del Servei de Biodiversitat del 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural 

 

D’altra banda s’observa un altre fenòmen rellevant, i és que podem observar la tendència 

inversa a les àrees privades de caça que  trobem circumdants a la reserva (figura 10). Així, 

les zones que, en el marc teòric, no es gestionen des d’un punt de vista conservacionista, 

acaben desenvolupant hàbitats al més idonis per al gall fer.  Això probablement sigui degut 

a que, a pesar que la població de cérvol es comporti en molts aspectes com una única 

població, la concentració d’una major densitat d’individus es dóna a la zona de la RNC  

 

 
Figura 10: Evolució del número de mascles de gall fer (Tetrao urogallus) censats a les APC properes 

a la RNC 1983-2013 

Font: Elaboració pròpia a partir dels censos de cant realitzats pel Servei de Biodiversitat del 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural 
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Aquesta interacció, que no pot ser anomenada ni competència (ja que no competeixen per 

un mateix recurs) ni predació (ja que cap de les dues espècies s’alimenta de l’altra) sinó 

que seria una destrucció de l’hàbitat del gall fer per part del cérvol, s’ha descrit per a altres 

ungulats herbívors (senglar i cabirol) però també per al cérvol en diverses ocasions.  Així, 

es considera que les densitats que presenta la reserva (15 individus per cada 100 

hectàrees) poden tenir un efecte molt important sobre la reducció de la població de gall. 

(Canut et al., 2011) 

4.1.5. Els voltors 

L’altre grup faunístic rellevant d’estudiar a la reserva són els voltors. La Reserva de 

Boumort és un únics espais on coincideixen les 4 espècies de voltor europees: El voltor 

comú (Gyps fulvus), el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’aufrany (Neophron percnopterus)i, 

recentment, el voltor negre (Aegypius monachus). Cal tenir en compte que totes les 

espècies de voltor que trobem a la Reserva són reintroduïdes o recolonitzadores en un 

període des de fa 30 anys fins l’actualitat, ja que el 1979 no quedava cap individu de voltor 

a la zona que actualment és la RNC.  

 

El voltor comú va ser la primera espècie que es va reintroduir. Considerada l’espècie en 

una situació menys vulnerable entre els voltors europeus, actualment se’l considera fora 

de perill a l’Estat Espanyol, tot  i que es troba catalogat com a espècie d’interès especial 

degut als ses valors científic, ecològic i cultural. També el trobem inclòs a la Directiva Aus, 

al Conveni de Berna i al Conveni CITES. (Madroño et al. 2004) 

 

La població de Boumort és actualment una de les més importants  i ben estructurades del 

Pirineu.  (Armet, O. 2001). Se n’ha fet diversos estudis i seguiments molt acurats que han 

servit per definir la metodologia a seguir per als altres voltors. (Alàs, 2003). La colònia 

més antiga, situada a les cingleres de Pessonada, és la colònia de cria de voltor comú mes 

gran de Catalunya.  

 

 Podem observar a les figures 11 i 12 com l’evolució d’aquest programa ha  estat molt 

existosa, aconseguint la consolidació d’una població important, formada per 15 colònies 

amb un total 217 individus en 30 anys.  

 

 
Figura 11 i 12: Evolució de la població de voltor comú Gyps fulvus i colònies a la Reserva i en àrees 

adjacents. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de censos directes del Servei de Biodiversitat del 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural  
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El programa de recuperació del voltor comú ha consistit bàsicament en reintroduccions 

d’individus i en un important esforç d’alimentació suplementària. A més, el model de caça 

per trofeus que s’ha dut a terme a la reserva ha afavorit el creixement, ja que en endur-se 

només el cap i deixar el cadàver al medi, els necròfags han trobat un suplement d’aliment.  

 

Una altra espècie de voltor amb una població molt rellevant a Boumort és el trencalòs. El 

trencalòs és una espècie en un bon estat de conservació a nivell global, però en un situació 

complicada a nivell  de l’Estat Espanyol. Així, la UICN donà al trencalòs la categoria  “EN, en 

Perill” l’any 2004. (Margalida, 2011) 

La població de trencalòs de Boumort és clarament la més gran del conjunt de Catalunya, 

contant el 42% dels individus censats en els censos simultanis en Punts d’alimentació 

suplementaris, l’any 2006, últim any en que la Direcció General de Medi Natural va 

realitzar censos. Podem observar a la figura 13 l’evolució de la població de trencalòs de 

Boumort els anys 2004 a 2006 i el pes específic d’aquesta en el conjunt del territori, figura 

14.  (García-Ferré, 2006) 

 
Figura 13: Evolució del nombre d’individus de trencalòs censats a Boumort i el total d’individus 

censats a Cataunya els anys 2004 a 2006.  
Font: Elaboració pròpia a partir de: (García-Ferré 2004, 2005 i 2006) 
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Figura 14: Mitjana d’individus de trencalòs censats per canyet en els censos simultani de l’any 2006 

Font: Elaboració pròpia a partir de García-Ferré, 2006 

La tercera espècie de voltor rellevant en el context de la és el voltor negre. El voltor negre 

havia arribat a l’extinció total als Pirineus, degut als exterminis massius de rapinyaires que 

es feien la segona meitat del segle XIX. L’any 2007 comença un projecte de reintroducció 

d’aquesta espècie al Prepirineu català, Reserva Nacional de Caça de Boumort i Muntanya 

d’Alinyà, per part del Departament de Medi ambient i Habitatge, la Fundació Territori i 

Paisatge, GREFA, Trenca – Associació d’Amics de Vallcalent i Red Elétrica. (Projecte de 

Reintroducció del Voltor Negre als Pirineus, 2013) 

L’objectiu del projecte és recuperar la població de voltor negre als Pirineus per dos 

motius. D’una banda, recuperar el punt de trobada de les quatre espècies de voltor 

europees que representava el Pirineu en el passat. De l’altra, recuperar la connectivitat 

entre dues poblacions de voltor negre actualment consolidades: Una, localitzada al Sud-

Oest de la Península Ibèrica i l’altra als Prealps francesos, recuperant el flux genètic entre 

elles i augmentant-ne la diversitat. Així, la zona de Boumort-Alinyà es troba a mig camí 

entre la Serra de Loyoza (Madrid) i el Parc Nacional de Cévennes (França) els dos nuclis 

reproductors més propers d’aquestes poblacions. (Projecte de Reintroducció del Voltor 

Negre als Pirineus, 2013) 

Actualment, s’han alliberat entre les dues zones 33 individus (16 femelles i 17 mascles). 21 

d’ells es troben estabilitzats a la zona, 2 es troben en dispersió en altres zones, 7 han estat 

trobats morts i 3 estan no localitzat. A més, seguint les senyals de ràdio i satèl·lit que 

emeten els individus, s’ha pogut contrastar que s’ha recuperat el flux d’individus, entre les 

tres poblacions, doncs s’han localitzat individus de totes les poblacions a cadascuna de les 

altres. A més, es tenen les primeres dades de consolidació de la colònia, ja que entre 2011 i 

2012, 8 parelles han inciat la reproducció, si bé nomes 2 polls han arribat a néixer. 

(Projecte de Reintroducció del Voltor Negre als Pirineus, 2013) 

Finalment, pel que fa a l’aufrany (Neophron percnopterus) des de 1981 s’observen, cada 

temporada, 4 parelles de l’au, a les zones del Cingles de Pessonada, Collegats i Cabó. Per a 
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aquesta espècie no s’han fet grans esforços de gestió, tot i que el reforç del sistema de 

Punts d’Alimentació Suplementària, probablement hagi contribuït a refermar 

l’assentament d’aquestes parelles en el territori. (García-Ferré, 2012). L’aufrany és un 

animal força comú, fet que fa que la població de Boumort no sigui especialment rellevant 

en el conjunt del territori català. Tanmateix, la seva presència dóna el valor afegit de la 

coincidència  espacial de les 4 espècies de voltor europees. 

4.2. Aspectes socioeconòmics 

Per fel el tractament dels aspectes socioeconòmics, es posa el focus d’estudis en un nivell 

territorial concret, el municipi, com a unitat territorial bàsica i més local, per aprofundir en 

la realitat més propera a l’espai d’estudi. Així, quan es vulguin envidenciar dinàmiques en 

les que es troba inmersa la zona d’estudi, es compararan les dades amb  l’àmbit territorial 

català. Per al present estudi es defineix la següent unitat: 

Municipi Comarca Superfície RNC Superfície EIN 
Boumort 

Superfície EIN 
Carreu – Sant 
Corneli 

Abella de la Conca Pallars Jussà 2013 ha 1458 ha 2427 ha 
Baix Pallars Pallars Sobirà 2600 ha 2796 ha - 
Cabó Alt Urgell - 875 ha - 
Coll de Nargó Alt Urgell - 1080 ha 130 ha 
Conca de Dalt Pallars Jussà 5846 ha 4615 ha 1625 ha 
Isona i Conca 
Dellà 

Pallars Jussà - - 1065 ha 

Valls d’Aguilar Alt Urgell 2638 ha - - 
Taula 4: Municipis de l’àrea d’estudi 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 2013 

 

La zona d’estudi es troba situada a l’Àmbit Territorial Funcional de l’Alt Pirineu i Aran. 

Aquest àmbit territorial presenta unes característiques força singulars pel que fa  a 

demografia i ocupació del territori, en englobar una part important de les comarques de 

muntanya catalanes. Estudis sobre la zona (Guirado, 2008)conclouen que aquest àmbit es 

troba en un procés de dualitat territorial. Mentre la majoria dels municipis tenen una 

tendència important a la pèrdua de població i l’abandonament de les activitats tradicionals 

en el territori, d’altres concentren pols d’activitat econòmica i atracció de població 

vinculats principalment al turisme, que tenen com a resultat una urbanització intensiva. 

Boumort, en trobar-se en una zona de poca activitat turística, absència de turisme de neu i 

poc pes demogràfic presenta una situació que afavoreix el primer escenari.  

4.2.1. Demografia 

EL primer aspecte demogràfic que es vol analitzar és l’estructura per sexes i edats de la 

població dels municipis d’estudi.  Les figures 12 i 13 ens permeten comparar la població 

de l’àrea d’estudi en relació al global de Catalunya. En aquesta comparació podem 

observar diversos fenòmens.  

El primer fet que podem observar és una població considerablement més envellida que la 

del conjunt de Catalunya. Així, si comparem els perfils de les piràmides, podem observar 

que, la piràmide de l’àrea d’estudi presenta un perfil que és gairebé una piràmide 

invertida, on trobem molt sobrerepresentades les generacions més grans  i 

infrarepresentades les generacions més joves respecte al global de Catalunya. Això podria 
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ser degut a un a migració massiva de les generacions més joves cap a àrees urbanes, que 

marxen per realitzar estudis i acaben construïnt la seva vida allà, degut a la manca de llocs 

de treballa qualificats a la zona. El fet que aquestes generacions (de 25 a 50 anys) hagin 

abandonat de forma massiva la zona fa que les generacions immediatament més joves (els 

que haurien de ser els seus fills) també es trobin infrarepresentades, ja  que els fills neixen 

i viuen ja en zones urbanes.  

 
Figura 15: Piràmide de Població dels Municipis d’Estudi segons el padró municipal d’habitants 

Font: Elaboració pròpia en base a IDESCAT 2012 

 
Figura 16: Piràmide de Població de Catalunya segons el padró municipal d’habitants 

Font: Elaboració pròpia en base a IDESCAT 2012 

 

Un altre fenòmen que podem observar a les piràmides és una sobrerepresentació del sexe 

masculí. Així com en el global de Catalunya hi ha més dones que homes (31722.493 homes 

i 31824.029 dones), a la zona d’estudi hi ha més homes que dones (1.598 homes i 1.443 

dones). Una possible explicació per a aquest fenòmen és que ens trobem en municipis amb 

un pes important del sector primari, feines que tradicionalment, ha assumit homes i que 

avui dia encara ocupen a més homes que dones.  
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Així, de l’observació de les piràmides, concloem que la població dels municipis d’estudi és 

una població envellida i masculinitzada, un fenòmen propi de les àrees rurals més aïllades 

del país.  

 

Un altre aspecte poblacional que s’estudia ,  són les dinàmiques naturals i migratòries a 

que està sotmesa la població dels municipis d’estudi.   

 

Figura 17: Evolució de la població en els municipis d’estudi 1857-1991 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 2012 

 

D’altra  banda, a la figura 14, podem observar l’acusada tendència de descens de la 

població que es registra als municipis d’estudi. Des dels anys 50 del segle XIX els municipis 

d’estudi han vist reduïda a menys d’una cinquena part la seva població. Aquesta tendència, 

que s’observa fins i tot en períodes com el 1991-2012 en que es van registrar importants 

arribades migratòries arreu del territori, reforça la hipòtesi que els municipis d’estudi es 

troben sotmesos a una situació continuada d’expulsió de població.  

 

Cal dir que, aquesta situació d’una població envellida, masculinitzada i amb tendència a 

emigrar no és pot considerar conseqüència de l’acció de la reserva. La reserva és quelcom 

petit i de poc efecte sobre la situació socioeconòmica de les comarques. Tanmateix, el fet 

de conèixer aquestes dinàmiques ens pot fer veure quines coses podria aportar la reserva 

al territori, per contribuir a lluitar contra aquesta dinàmica d’expulsió de població, i ens 

pot ajudar a construir uns objectius de futur per a l’espai. Així, és clar que una de les 

necessitats del territori és l’assentament de població, i caldrà veure com la gestió d’aquest 

espai hi pot dir alguna cosa.  
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4.2.2. Activitat econòmica 

L’activitat  econòmica és probablement la causa principal de l’important despoblament 

que observem a la zona d’estudi. Les figures 18 i 19 ens permeten comparar l’estructura 

econòmica dels municipis d’estudi amb la del global de Catalunya.  

La principal diferència que podem observar és que l’àrea d’estudi es tracta principalment 

d’una zona rural: L’agricultura és un sector econòmic molt important als municipis i ocupa 

el 27% de la població ocupada, en contraposició al 2% de la resta de Catalunya. Això es 

deu a dos motius principals:  

 El fet de trobar-se en una zona on la pagesia no ha  estat expulsada del territori per 

altres usos del sòl que obtinguin beneficis d’una forma més ràpida com la 

construcció.  A la zona les millors terres agrícoles  de les planes fluvials encara 

tenen un ús agrari.  

 La baixa població del territori. El fet que hi hagi tant poca població al territori, 

havent expulsat als veïns amb formació per treballar a la indústria o als serveis, fa 

que l’agricultura quedi sobrerepresentada, per una manca de presència de la resta 

de sectors.  

També és interessant observar com la construcció es troba una mica 

sobrerepresentada, potser també per un motiu de manca d’indústria i sector serveis.  

 
Figura 18: Sector econòmic en el que treballen les persones residents a l’àrea d’estudi. 

Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT 2013 
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Figura 19: Sector econòmic en el que treballen residents a l’àrea d’estudi 

Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT 2013 

 

D’altra banda, la taula 5 mostra l’atur i la població activa registrats als municipis d’estudi. 

Un 9,82 % d’atur global de l’àrea d’estudi ens faria pensar en una situació econòmica molt 

favorable respecte a la resta de Catalunya (amb taxes superiors al 20%). Tanmateix, cal 

recuperar l’argument anterior en que s’apuntava a una expulsió massiva de població, i 

pensar que això pot passar amb la població aturada. La dificultat de trobar feina a les 

comarques  de muntanya podria expulsar la població cap a comarques més urbanes amb  

més oportunitats laborals.  

 
Municipi Aturat Població activa % atur 

Abella de la Conca 12 70 17,14 

Baix Pallars 21 158 13,29 

Cabó 4 47 8,51 

Coll de Nargó 35 254 13,77 

Conca de Dalt 15 200 7,50 

Isona i Conca Dellà 55 477 11,53 

Valls d'Aguilar, les 6 300 2,00 

Total 148 1506 9,83 

Taula 5: Atur i població activa als municipis d’estudi 
Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT 2013 

 

Per tant, i havent considerat la manca d’activitat econòmica la causa de l’envelliment de la 

població, masculinització i emigració podem pensar que una de les coses que la gestió de 

l’espai hauria d’aportar al territori és la creació d’activitat econòmica, que generi llocs de 

treball al territori. Si es generen noves oportunitats laborals és més possible que la 

població s’assenti al territori i es pugui evitar la tendència actual al despoblament. Així, un 

dels objectius que caldrà plantejar per al futur de l’espai serà la dinamització econòmica.  

4.2.3. Impacte econòmic de la RNC 

La RNC genera sobre impactes econòmics directes i indirectes. D’una banda, la pròpia 

activitat de gestió genera 7 llocs de treball directes. Un d’ells el de tècnic, es troba 
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localitzat a la ciutat  de Lleida, als serveis territorial d’agricultura. Els altres 6 es troben al 

territori: 2 treballadors de brigada i 4 Guardes de Reserva, tot i que actualment els 

Guardes de Reserva depenen del Cos d’Agents Rurals, per tant possiblement no siguin llocs 

de treball tant clars. 

D’altra banda, la reserva té una sèrie d’impactes econòmics indirectes sobre les comarques 

on es troba. Per manca de dades aquests no han estat estudiats de forma quantitativa, però 

s’ha treballat un anàlisi de la percepció que en tenen diferents actors a l’apartat 5.  

4.3.3. Impacte de la RNC sobre els pressupostos municipals i inframunicipals 

Com s’ha esmentat en l’apartat introductori, la reserva té un impacte econòmic directe 

sobre els pressupostos dels òrgans de govern locals (Ajuntaments i EMD) que el 

componen.  Aquest ha anat evolucionant des de l’inici d’aquesta. En una primera etapa 

cadascun dels municipis rebia una subvenció de 500.000 pessetes que s’invertia 

directament en alguna necessitat dels pobles, a més de rebre 1 cérvol per vendre’n el dret 

de caça cada any.  

 

Actualment aquesta subvenció no es rep, mantenint només el cérvol cada any. Tanmateix, 

amb la degradació genètica de la població de cérvol de a la zona, ha fet que els individus 

que es venen baixessin molt de preu. Així, l’any 2004 els cérvols es van pagar al voltant 

dels 3000€ l’individu, mentre que aquest darrer any es van pagar a 800€ el d’Abella de la 

Conca, 600€ el de Baix Pallars i 200€ el de Conca de Dalt (Hortoneda).  

Així, el que incialment era un gran negoci per als Ajuntaments que  en formaven part 

esdevé, cada cop menys interessant a nivell pressupostari. Això ha dut a que, en aquests 

moments, les EMD de Taús i La Guàrdia d’Ares, les àrees dels quals no són de titularitat 

pública sinó comunals, es plantegin de forma molt seriosa abandonar la Reserva, 

considerant que no aporta res d’interessant a pobles.  
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5. Mapa d’Actors 
Durant el projecte s’han realitzat una sèrie d’entrevistes a actors  que interactuen 

activament amb el territori o la gestió de la reserva, sigui per la seva activitat professional 

o econòmica o pel seu temps de lleure. Com ha resultat d’aquestes entrevistes s’han 

identificat els següents actors:  

 Serveis Tècnics de la Reserva: Formats pel director de reserva Xavier Marco i el 

tècnic Joan Cúria. Formen part de l’Àrea de Medi Natural Serveis Territorials de 

Lleida del Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural, gestionant les 

reserves de caça de la província de Lleida (Boumort i Alt Pallars). Són l’actor que 

pren les decisions sobre la gestió de la reserva i  elaboren els Plans Tècnics de 

Gestió Cinegètica. També gestionen la participació en la presa de decisions 

utilitzant les juntes consultives. 

 Agents Rurals: Fan la feina de camp de l’espai, especialment els censos de fauna 

(cinegètica o no), l’execució dels Plans Tècnics de Gestió Cinegètica i altres tasques 

de d’actuació directa sobre el medi natural. A més són els responsables dels 

acompanyaments de caçadors i fotogràfs. En l’espai intervenen els cossos de tres 

comarques, especialment els del Pallars Jussà degut a que és la comarca amb major 

superfície.  

 Guardes de Reserva: Encara que en compliment del Decret legislatiu 1/1997, la 

majoria dels Guardes de Reserva es van funcionaritzar i incorporar de ple en el Cos 

d’Agents Rurals, aquest no és  el cas de Boumort, que manté 4 guardes de Reserva, 

tot i que es troben sota la direcció de l’Oficina d’Agents Rurals del Pallars Jussà. 

Actuen com si fossin uns Agents Rurals més, tot i que mantenen una relació molt 

més forta amb els serveis tècnics de la reserva i el sentiment de pertinença a 

l’espai. Per la seva condició, se’ls acostuma a assignar la majoria de tasques 

d’acompanyament de caçadors i fotògrafs.  

 Servei de Biodiversitat de la Generalitat: És l’organisme que recopila i tracta les 

-dades de fauna, per tal de fer-ne un seguiment i elaborar-ne  els informes 

corresponents. A més, organitzen i participen en els censos d’espècies no 

cinegètiques i coordinen els diferents programes referents a una espècie entre 

diferents nivells administratius.  

 Trenca, Associació d’Amics del Centre de Vallcalent: Trenca és una associació 

naturalista que neix al voltant del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent a 

la ciutat de Lleida. Trenca participa en la majoria d’estudis que es realitzen a la 

RNC de seguiment de diverses espècies, sent especialment actius en els programes 

de voltors.  

 Estació Biològica del Pallars Jussà: Associació naturalista d’àmbit local que ha 

treballat intensament amb la RNC, especialment en el període 1999-2005. Han 

participat en diversos programes de seguiment de fauna i programes de 

comunicació ambiental en l’època de la brama del cérvol. També  treballen 

intensament en zones similars del Prepirineu Pallarès, com l’espai de la Terreta o 

el projecte de custòdia Collegats-Queralt.  

 Refugi de Cuberes – Casa Miró: L’any 1998 l’Anna Sentinella i el Gabriel Serra 

van restaurar i obrir el Refugi de Cuberes – Casa Miró, ara mateix l’únic refugi 

guardat que podem trobar a la RNC de Boumort. El seu negoci està estretament 
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lligat a l’activitat de la Reserva, sent els avistaments de fauna el principal atractiu 

que ofereix el seu refugi.  

 Centre d’Interpretació de la Fauna de Buseu: El centre d’interpretació de la 

Fauna de Buseu és una finca particular situada entre la RNC de Boumort i el Parc 

Natural de l’Alt Pirineu, al municipi de Baix Pallars. El seu principal atractiu 

consisteix en un canyet fotogràfic de voltors que degut a la zona privilegiada en la 

que es troba és altament freqüentat per la possibilitat de coincidència de les 4 

espècies de voltor europees. A més, dintre de la finca, el seu gestor, Jordi Canut, 

realitza diferents tasques de gestió, com el manteniment del mosaic agroforestal i 

el reforç de poblacions de conill.  

 Ajuntament de la Conca de Dalt: Òrgan de Govern local del Municipi que alberga 

una major part de la reserva en el seu interior i la seva zona central, corresponent 

a les zones de la Serra de Boumort, la Baixa Vall de Carreu, el Roc de Pessonada, la 

Serra de Sant Corneli i la Coma d’Orient.  

 Ajuntament d’Abella de la Conca: Òrgan de Govern local del Municipi que 

alberga la zona meridional de la reserva, formada per la Serra de Carreu i l’Alta 

Vall de Carreu.  

 Ajuntament de Baix Pallars: Òrgan de Govern local del Muncipi que alberga la 

zona septentrional de la reserva, corresponent a la zona de Cuberes i Solduga.  

 Entitat Municipal Descentralitzada de Taús: Òrgan d’autogovern del poble de 

Taús i gestor de la finca comunal de Taús, integrant de la reserva. 

 Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares: Òrgan d’autogovern 

del poble de la Guàrdia d’Ares i gestor de la finca comunal de la Guàrdia d’Ares, 

integrant de la reserva. 

 Societat de Caçadors i Pescadors de la Pobla de Segur: Òrgan que  agrupa els 

caçadors de la zona i que gestiona diverses APC properes a la reserva.  

 Comú  de veïns d’Hortoneda: Òrgan gestor de les APC d’Hortoneda i 

representant dels veïns del poble. Hortoneda és el nucli amb una relació més 

estreta amb la reserva per situació. El seu president és Josep Costa.  

 Altres ramaders d’Hortoneda: Grup de ramaders d’Hortoneda que adopten una 

posició diferent a la que pren el Comú de Veïns respecte a la reserva.  

A continuació es descriuran les diferents temàtiques en conflicte a la reserva i les 

posicions que prenen en cada conflicte  els  diferents actors.  

Es vol destacar que el membre de l’entitat excursionista local entrevistat ha expressat que 

“el CEPS no fa activitats a Boumort. No tenim cap relació amb la direcció ni ens hem 

plantejat mai de fer-hi coses. Jo tinc una opinió sobre el que passa a Boumort però es deriva 

de la meva feina com a Agent Rural”. Així que s’ha decidit no incloure el CEPS com a actor 

en l’anàlisi.  

5.1. Gestió del medi natural 

La gestió del medi natural és un objectiu fundacional de la Reserva, ja que la mateixa Llei 

17/1991 defineix l’objectiu de la creació de la RNC com:  “protegir, fomentar i aprofitar les 

espècies animals que hi habiten en estat salvatge i de preservar els ecosistemes als quals 

pertanyen”. Les principals línies del model de gestió del medi i les seves conseqüències a 

nivell ambiental ja han estat descrites en l’apartat 4. Tanmateix, és interessant entrar a 
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analitzar en detall quina opinió tenen de la gestió del medi que s’ha dut a terme els 

diferents actors que s’han inclòs a l’anàlisi.  

Idea A favor Posició Intermitja En contra 

La reserva realitza 
una bona tasca de 
gestió del medi 
natural 

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Guardes de Reserva 
Trenca – Vallcalent 

Ajuntaments de Baix 
Pallars i d’Abella de 
la Conca 
EMDs de Taús i de la 
Guàrdia d’Ares 
 

Altres ramaders 
d’Hortoneda 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Ajuntament de 
Conca de Dalt 
Societat  de 
Caçadors 

La població de 
cérvol a la RNC és 
massa gran, 
genera impactes 
socioambientals 
negatius i cal 
reduïr-la.  

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Guardes de Reserva 
Trenca - Vallcalent 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Altres Ramaders 
d’Hortoneda 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Ajuntaments de Baix 
Pallars, de  Conca de 
Dalt i d’Abella de la 
Conca 
EMDs de Taús i de la 
Guàrdia d’Ares 
Societat  de 
Caçadors 

  

Les tasques 
realitzades 
respecte als 
voltors són 
positives per 
l’espai 

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Guardes de Reserva 
Trenca - Vallcalent 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 

 Altres Ramaders 
d’Hortoneda 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
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Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Ajuntaments de Baix 
Pallars, de  Conca de 
Dalt i d’Abella de la 
Conca 
EMDs de Taús i de la 
Guàrdia d’Ares 
Societat  de 
Caçadors 

La Reserva dóna 
una resposta eficaç 
a les necessitats de 
gestió de l’espai 

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Guardes de Reserva 
Trenca – Vallcalent 
Altres Ramaders 
d’Hortoneda 
 

Ajuntaments de Baix 
Pallars i d’Abella de 
la Conca 
EMDs de Taús i de la 
Guàrdia d’Ares 
 

Ajuntament de la 
Conca de Dalt 
Societat  de 
Caçadors 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 

 Taula 6: Classificació dels actors segons la seva visió de la tasca de gestió del medi a la RNC 
Font: Elaboració pròpia 

 

En general podem observar que al voltant de la tasca de gestió es donen dos tipus de de 
dinàmiques. D’una banda, respecte a tot el que afecta la població de cérvol, es dóna un 
consens absolut. Tots els actors consideren que l’increment de la població de cérvol es deu 
principalment a l’acció de la Reserva i que la població de cérvol a la RNC és massa gran, 
genera impactes socioambientals negatius i cal reduïr-la. Així, coincideixen tant en el 
diagnòstic com en la recomanació.  
 
Pel que fa als voltors, observem que només els ramaders mostren desacord amb tota la 
resta d’actors, tenint una visió negativa del resultat d’aquesta tasca, probablement degut a 
la mala imatge que tenen aquests entre els ramaders.  
 
D’altra banda, quan es es fa una valoració més general, la situació es polaritza més i els 
actors es troben més dividits: 
 
Els gestors directes de la reserva (serveis tècnics, guardes de reserva i Trenca) i els “altres 
ramaders d’Hortoneda, defensen convençuts la tasca de la reserva. Joan Cúria, tècnic de la 
RNC, diu que “la gestió que s’ha fet [dels voltors] és excepcional. La coincidència en l’espai de 
les 4 espècies de voltors és un fer únic a Europa, i no seria així si no hi hagués hagut els 
esforços de la RNC.” Quan parla del cérvol anota que “Som conscients que la població de 
cérvol s’ha descontrolat, és per això que la nostra estratègia actual és la reducció de la 
població.” 
 
Els actors més relacionats amb la conservació o amb l’activitat econòmica, i l’ajuntament 
de Conca de Dalt, són clars detractors de l’obra duta a terme.  Coincideixen en la idea que 
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la RNC és una figura absolutament inadequada i obsoleta i que la tasca que ha dut a terme 
no es correspon amb els que són els seus objectius. Així, Martí Cardona, alcalde de Conca 
de Dalt parla de “gestió del medi postfranquista” en una clara al·lusió a plantejaments 
obsolets. D’altra banda, Miquel Arilla, Cap dels Agents Rurals al Pallars Jussà comenta que 
“la gestió que s’ha fet del cérvol a Boumort és molt greu. No pot ser que persones que 
treballen per l’administració per conservar la natura permetin la destrucció de l’hàbitat del 
gall fer. Els responsables de la reserva haurien d’assumir les conseqüències dels seus actes, 
però això tots sabem que no passarà” Jordi Canut, del Centre d’Observació de la Fauna de 
Buseu afegeix “És immoral que aquella zona que es gestiona amb criteris de conservació per 
part de l’administració  amb diners de tots acumuli més impactes que les que gestionem els 
privats amb finalitats comercials.” 
 
La majoria dels òrgans polítics (a excepció de l’Ajuntament de la Conca de Dalt) tenen una 
posició menys marcada en aquest tema.  En general, consideren que el model de la RNC no 
era dolent, tot i que creuen que caldria fer inversions en aportar “sang nova” a la població 
de cérvols.  

5.2. Governança i participació en la presa de decisions 

Aquest és un dels temes bàsics en la gestió de la reserva, com es prenen les decisions, qui 

en participa i fins a quin punt. Actualment, les responsabilitats de govern de la reserva 

recauen en els serveis tècnics. Per incloure al territori en la presa de decisions es fan, amb 

periodicitat semestral, unes Juntes Consultives de la RNC en que els ajuntaments i algunes 

entitats conservacionistes hi participen. En aquestes Juntes, es debaten els objectius que 

s’inclouran en els propers plans tècnics de gestió cinegètica i els pressupostos. A més, es 

revisa l’acció de la RNC. El nom de Junta Consultiva expressa una idea important: les 

Juntes no són espais de decisió, sinó de debat i consulta. La presa de decisions recau, en 

última instància, en el director tècnic de la reserva.  

Així, partint de les següents hipòtesis, situarem als actors en funció de l’acord que han 

expressat amb aquestes idees.  

Idea A favor Posició Intermitja En contra 

La reserva té 
sistemes de 
participació 
suficients i 
eficaços 

Serveis Tècnics 
Guardes Reserva 
Altres ramaders 
d’Hortoneda 

Ajuntaments de Baix 
Pallars i Abella de la 
Conca 
EMDs de Taús i la 
Guàrdia d’Ares 
Trenca-Vallcalent 

Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Ajuntament de 
Conca de Dalt 
Societat  de 
Caçadors  

Ens sentim 
inclosos i escoltats 
en la presa de 
decisions de la 
Reserva 

Serveis Tècnics 
Guardes Reserva 
Trenca-Vallcalent 
Altres ramaders 
d’Hortoneda 

Altres ramaders 
d’Hortoneda 
Ajuntaments de Baix 
Pallars i Abella de la 
Conca 

Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
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 EMDs de Taús i la 
Guàrdia d’Ares 
 
 

Buseu 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Ajuntament de 
Conca de Dalt 
Societat de Caçadors 

Existeixen 
mecanismes 
efectius de control 
democràtic de 
l’activitat de la 
Reserva 

Serveis Tècnics 
Guardes Reserva 
 

Trenca-Vallcalent  
Altres ramaders 
d’Hortoneda 

Ajuntaments de Baix 
Pallars, Abella de la 
Conca i Conca de 
Dalt 
EMDs de Taús i la 
Guàrdia d’Ares 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Societat de Caçadors 

Taula 7: Classificació dels actors segons la seva visió de la governança a la RNC 
Font: Elaboració pròpia 

 
Així podem observar que pel que fa a la percepció que els actors tenen de la governança de 

la RNC podem observar dos blocs diferenciats. Un d’ells, que podriem anomenar oficialista, 

considera que la participació a la reserva s’està fent correctament, és efectiva i permet als 

actors del territori participar activament en la gestió de la reserva. El Joan Cúria diu que 

“Les Juntes Consultives, són l’oportunitat que donem al territori per participar de la gestió. 

Nosaltres sempre recollim tot el que s’hi  diu i intentem incorporar-ho a la gestió de l’espai. 

És cert que tenen algunes mancances, però es deuen molt a l’actitud poc constructiva 

d’alguns dels polítics.” 

 

L’altre, molt oposat a aquest, considera que les Juntes Consultives de la Reserva són espais 

formals en què no es fa una participació efectiva ja que les conclusions d’aquestes Juntes 

no són en la majoria de casos utilitzades en la gestió de la RNC i per tant, són espais on es 

parla sense que això tingui cap conseqüència sobre el futur d’aquesta. Josep Gasa, del 

Comú de veïns d’Hortoneda diu que “Aquesta gent no escolten a ningú. Gestionen la Reserva 

com si fos la seua finca privada. Però la reserva no és privada, la reserva és de tots.” 

 

En aquesta línia el Jordi Castilló, de l’Estació Biològica del Pallars Jussà, sosté que 

“Nosaltres (l’EBPJ) vam deixar d’assistir a les Juntes Consultives de la Reserva perquè són un 

mercat del cérvol on no hi ha espai per a aquells que anem a aportar idees noves i projectes 

il·lusionadors per a la Reserva. En els darrers anys ens hem desil·lusionat molt de cara a 

participar de la gestió, ja que qualsevol projecte que proposis de gestió del medi és 
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sistemàticament desestimat i ni se t’escolta. A més l’ambient estava bastant crispat, el to de 

les parts era violent i desgradable i anar-hi era una experiència molt incòmoda.” 

 

També és interessant que l’Anna Sentilla, del Refugi de Cuberes – Casa Miró, explica que “A 

nosaltres no se’ns ha convidat mai a participar de les Juntes Consultives de la RNC. És força 

greu, ja que som els únics habitants permanents de la zona i gestionem l’únic negoci  que hi 

ha a l’interior de l’Espai. Sempre hem tingut  bastant mala relació amb els gestors de l’espai, 

que ens han posat les coses molt difícils amb el nostre negoci. Si ells volguessin, la relació 

entre tots podria ser força profitosa, ja que el fet que nosaltres visquem tot l’any a l’interior 

de la Reserva ens converteix en els primers d’avisar de moltes emergències, com va passar 

amb l’incendi de Pentina. La cooperació entre nosaltres podria aportar molt a Boumort, però 

creiem que els gestors  no tenen cap intenció d’aprofitar-ho.” Respecte a aquest cas, el Jordi 

Canut, del COFB  diu que “la manera com els tracten [al Gabi i a l’Anna] tenint en compte 

que són l’únic negoci a la reserva et pot ajudar a fer una idea de la prepotència del director 

de la reserva. Una família que ve de Barcelona, a instal·lar-se al Pallars i obrir un negoci.... és 

una vergonya!” 

 

Finalment trobem un grup d’actors, constituït bàsicament pels Ajuntaments i Entitats 

Municipals Descentralitzades, a més de  l’Associació Trenca, que es situen en una posició 

intermitja depenent de quin aspecte concret de la participació se’ls exposa. Josep Ma. 

Semino, alcalde de Baix Pallars comenta que “Aquestes Juntes que fan, la veritat que no 

funcionen gaire bé, i crec que no serveixen gaire de res. A més, hi ha els de Conca de Dalt, que 

només fan que queixar-se i posar traves i això no ajuda gens. Tot i això, fora de les Juntes, els 

ajuntaments sí que podem participar, ja que estem molt en contacte amb el Xavier Marco [el 

director] i la nostra opinió els importa.”  

 

Així, tenint un gran bloc d’actors que consideren que la Reserva no té mecanismes de 

participació suficients, que en aquests mecanismes no se senten escoltats ni inclosos i que 

no hi ha mesures de control democràtic efectives de l’activitat de la Reserva, es conclou 

que la governança de l’espai té importants mancances i que  és un dels temes que caldria 

revisar.  

5.3. Impacte Econòmic de la Reserva 

L’activitat  de la Reserva té una estreta relació amb altres activitats econòmiques que es 

dónen al seu voltant, com són la ramaderia, el turisme o la caça privada. A continuació són 

desglossats. També cal esmentar que  la Reserva té un efecte important sobre els comptes 

dels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades que conformen la Reserva.  

5.3.1 Ramaderia 

L’activitat ramadera és per excel·lència l’activitat que entra en conflicte amb la línia de 

gestió actual de la RNC. S’ha esmentat a l’apartat 4.1.2 la importància de l’impacte de les 

altes densitats de cérvol sobre la vegetació natural a l’espai.  

L’únic municipi que actualment concentra activitat ramadera en zones properes a la RNC 

és Conca de Dalt, sent-ne Hortoneda el poble que en pateix les conseqüències més severes 

per la seva localització semienclavada a la Reserva. Altres pobles del municipi que en 

pateixen uns certs efectes són Aramunt, Pessonada, Sant Martí o Claverol, si bé és cert que 

l’impacte és molt menor degut a una major distància a la RNC i sobretot a una menor 
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importància en l’economia local de la ramaderia. El mateix passa amb  els municipis 

d’Abella de la Conca, Baix Pallars i les Valls d’Aguilar, on el despoblament rural ha dut a 

una total desaparició de l’activitat ramadera extensiva a les zones veïnes a la Reserva.  

Així, durant tots els més de 20 anys d’activitat de la RNC els ramaders d’Hortoneda han 

interposat desenes de queixes i reclamacions de pagament de danys a la direcció de la 

Reserva i aquesta mai ha contemplat destinar una part del seu pressupost al pagament de 

danys als ramaders. Aquest fet ha estat la llavor d’un important conflicte generalitzat entre 

els ramaders del municipi i la direcció.  

Idea A favor Posició intermitja En contra 

La Reserva ha de 
pagar els danys 
ocasionats pels 
cérvols als 
propietaris de 
pastures privades 

Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Ajuntament de 
Conca de Dalt 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Agents Rurals 
Societat de Caçadors 
 

Guardes de Reserva 
Altres ramaders 
d’Hortoneda  
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Servei de 
Biodiversitat 
 

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Ajuntament d’Abella 
de la Conca 
Ajuntament de Baix 
Pallars 
EMD de Taús 
EMD la Guàrdia 
d’Ares 
Trenca – Vallcalent 

Taula 8: Distribució dels actors segons la seva visió del conflicte ramaderia-RNC 

Font: Elaboració pròpia 

 

Podem observar una distribució d’actors força interessant en aquest conflicte. Els dos 

grups que formen els dos blocs d’opinió més allunyats són d’una banda, el Comú  de Veïns 

d’Hortoneda i el seu Ajuntament (Conca de Dalt), a més d’actors que hi tenen un paper 

relativament secundari com el COFB  o els Agents Rurals i per l’altre els Serveis Tècnics de 

la Reserva i la resta d’òrgans polítics del territori.  

 

L’Isaias Sánchez, de la Societat de Caçadors de la Pobla de Segur diu que “no pot ser que la 

Reserva no tingui les mateixes obligacions de pagament que una APC. Nosaltres, de la nostra 

APC, estem constantment pagant-ne danys a pagesos i fins a i tot a algun conductor que ha 

tingut un accident. És molt injust que la gent d’Hortoneda hagi de suportar aquesta situació” 

 

Això és degut a que, com hem exposat, l’impacte sobre l’activitat ramadera es dóna de 

forma important sobre el poble d’Hortoneda, per tant, els altres òrgans no es veuen 

afectats per això. A més, són molt contraris a destinar part del pressupost de la reserva a 

això ja que això implicaria una distribució desigual dels recursos que afavoriria Conca de 

Dalt respecte als altres municipis i implicaria una disminució de les inversions de la 

reserva en altres aspectes que els interessen molt més, com són la reparació de pistes o les 

inversions directes sobre els pobles. En Salvador Bigordà, de l’EMD Taús diu que “Aquesta 

gent de Conca de Dalt, voldrien que destinéssim tots els calers de la RNC a pagar danys als 

seus ramaders. Jo no em crec que la RNC generi tants danys, a Taús mai ningú se n’ha 

queixat.” 

 

D’altra banda és interessant analitzar el grup d’actors amb una posició intermèdia, ja que 

hi trobem dos actors d’especial rellevància en aquest conflicte: Els Guardes de Reserva i 

els “Altres ramaders d’Hortoneda”. Aquests ramaders són un grup considerable que 
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després de 20 anys  d’activitat de la reserva han desenvolupat una bona relació amb els 

Guardes de  Reserva. Això fa que aquests dos actors formin una coalició d’interessos 

intermitjos. D’una banda, els Guardes són més sensibles als interessos dels ramaders, tot i 

que no poden aconseguir per a ells el pagament de danys. D’altra banda els ramaders han 

acceptat, d’una forma relativament  resignada,  que partint del fet que la reserva no 

assumirà el pagament de danys, la cooperació i la bona relació serà més productiva per a 

ambdues parts. La Pilar Sanz, una de les ramaderes d’aquest col·lectiu diu que “La relació 

amb la reserva al principi era molt dolenta, nosaltres també ens hi vam posar de cul. Vam 

lluitar molt per intentar que ens paguessin els danys que ens causen els cérvols. Però amb els 

anys ens hem anat coneixent i ara tenim una relació molt bona, sobretot amb Modesto, el 

guarda major, però també amb Xavier Marco. Ara, sí que s’ha de dir que els danys segueixen 

sense pagar-los”  

 

La divisió d’opinions respecte a la reserva manté latent un possible conflicte al voltant del 

poble d’Hortoneda. Si bé és cert, que ara per ara el grup més bel·ligerant és el que dirigeix 

el Comú de Veïns  i l’Ajuntament el cert és que el grup partidari de la cooperació amb la 

reserva té més suports entre els ramaders i aquesta relació de poders podria canviar.  

5.3.2. Turisme 

Una de les activitats econòmiques de més pes sobre les comarques del Pirineu és el 

Turisme. Actualment, amb una gran popularitat de les activitats esportives a la natura com 

l’excursionisme, les curses de muntanya i l’escalada i de noves tendències com 

l’ecoturisme, el territori veu els espais naturals com una oportunitat de rellançar 

econòmicament la zona.  

Idea A favor Posició Intermitja En contra 

La RNC actua com 
a motor econòmic 
del sector turístic 
de les comarques 
on es troba 

 Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Trenca – Vallcalent 

Guardes de Reserva 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Societat  de 
Caçadors 
Altres ramaders 
d’Hortoneda 
Ajuntaments de Baix 
Pallars, Abella de la 
Conca i Conca de 
Dalt 
EMDs de Taús i la 
Guàrdia d’Ares 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 

Els serveis a l’ús 
públic que ofereix 
la reserva són 

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Guardes de Reserva 

Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Agents Rurals 

Ajuntaments de Baix 
Pallars, Abella de la 
Conca i Conca de 
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suficients  Servei de 
Biodiversitat 
Altres ramaders 
d’Hortoneda 
 

Dalt  
Societat de Caçadors 
EMDs de Taús i la 
Guàrdia d’Ares 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 

El territori no ha 
sabut aprofitar les 
oportunitats de 
negoci en el sector 
turístic que ofereix 
la Reserva 

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Guardes de Reserva 
Trenca - Vallcalent 

Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 
Altres ramaders 
d’Hortoneda 

Ajuntaments de Baix 
Pallars, Abella de la 
Conca i Conca de 
Dalt 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Societat de Caçadors 

Una RNC és una 
figura adequada 
per a una 
promoció turística 
de la zona 

Serveis Tècnics de la 
Reserva 
Guardes de Reserva 
Ajuntaments de Baix 
Pallars i Abella de la 
Conca 
EMDs de Taús i la 
Guàrdia d’Ares  
 

Altres ramaders 
d’Hortoneda 
Societat de Caçadors 

Trenca – Vallcalent 
Ajuntament de 
Conca de Dalt 
Estació Biològica del 
Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Centre d’Observació 
de la Fauna de 
Buseu 
Agents Rurals 
Servei de 
Biodiversitat 

Taula 9: Distribució dels actors segons la seva visió de la interacció entre Turisme i RNC 

Font: Elaboració pròpia 

 

La idea més interessant és que tots els actors inclosos en l’anàlisi han afirmat que la RNC 

no és un motor econòmic del sector turístic de les comarques en que es troba, sent els 

menys bel·ligerants en aquest sentit els Serveis Tècnics de la Reserva. És interessant per 

això observar a que s’atribueix la causa d’aquesta situació a diferents motius:  

 Un grup d’actors, articulat al voltant dels Serveis Tècnics de la Reserva, i que inclou 

els Guardes de Reserva, considera que la Reserva crea oportunitats perquè el 

territori desenvolupi les seves pròpies iniciatives al voltant d’aquesta i generi un 

moviment eco turístic al seu voltant. Consideren que si la RNC no és un motor 

econòmic és per la falta d’iniciativa del territori a l’hora d’aprofitar aquestes 

oportunitats.  Així, Joan Cúria diu que “Nosaltres amb la nostra feina, creem 

oportunitats que el territori no ha sabut aprofitar. Podrien crear un servei de taxis o 

enfortir una xarxa ecoturística, però ens trobem que hi ha molt poca iniciativa. Al 



43 
 

Pallars i l’Alt Urgell la població estpa molt envellida, i suposo que la majoria no volen 

ficar-se a dirigir un negoci”.  

 Un altre grup, format pels Ajuntaments d’Abella de la Conca i Baix Pallars i les EMD 

de Taús i la Guàrdia d’Ares, considera que la Reserva no pot esdevenir un motor 

econòmic dels municipis on es troba si aquesta no augmenta el seu pressupost, la 

seva acció pública i la seva activitat en general. Consideren que la idea de Reserva 

és correcta però que cal augmentar les inversions i també les idees que aquesta  

aporta per dinamitzar el territori. En aquesta línia Salvador Bigordà de Taús 

comenta que “Al principi, quan hi havia força calers per gastar es feien moltes 

inversions, van arreglar la font del poble, refeien les pistes cada any, semblava  que 

això funcionaria i que atrauríem turisme. Però van començar a invertir cada cop 

menys. I ara és ben bé misèria. Amb els de la Guàrdia d’Ares hem parlat molts cops de 

treure les finques comunals de la Reserva, ja que ara mateix no fan res i tenir 

aquestes terres hipotecades allà no té sentit.  

 Un tercer grup, molt heterogeni i que inclou els Agents Rurals, el Refugi de 

Cuberes, el Centre d’Observació de la Fauna, Trenca, l’Estació Biològica del Pallars 

Jussà, l’Ajuntament de Conca de Dalt, el Servei de Biodiversitat, la Societat de 

Caçadors i el Comú de Veïns d’Hortoneda, considera que una RNC no pot ser una  

autèntica figura de dinamització turística d’un territori, ja que la caça és una 

activitat minoritària i amb molta competència del sector privat. Consideren que 

seria molt més positiva una figura que faci èmfasi en els valors naturals i culturals 

de la zona.  Martí Cardona, alcalde de Conca de Dalt, comenta que “pensar que  

crearem un negoci turístic en base a la caça, sobretot amb el bestiar tant dolent que 

hi ha a Boumort, es viure al segle passat. Com a Ajuntament ja hem descartat totes 

les intencions de fer de Boumort un dinamitzador de l’economia. Anem a per altres 

coses”. 

D’altra banda és interessant analitzar la relació entre l’activitat de gestió de la RNC i 

l’activitat que s’ha generat al Centre d’Observació de la Fauna de Buseu i al Refugi de 

Cuberes:  

 El Jordi Canut, del Centre d’Observació de la Fauna de Buseu comenta que “A mi, la 

tasca que s’ha dut a terme amb els voltors a la RNC em beneficia molt. El gran 

atractiu del Centre és la possibilitat de fotografiar les 4 espècies de voltor europees 

des d’un mateix hide, i si no s’haguéssin dut a terme les tasques del voltor negre  a 

Boumort i del trencalòs i el voltor comú en general, probablement avui el meu 

projecte no funcionaria com funciona. D’altra banda, però, em trobo amb que 

l’observatori que els darrers anys han organitzat al canyet de Boumort em fa una 

competència deslleial, ja que amb el pressupost de la Reserva, sense tenir en compte 

els costos que s’incorren, cobra per les sessions fotogràfiques molt menys del que 

cobrem a Buseu, on hem de quadrar comptes. Si és cert que resistim, perquè el nostre 

observatori funciona millor, està més ben organitzat i es realitzen més i millors 

avistaments, comencem a notar l’efecte d’aquesta competència tant directa.” 

 L’Anna Sentinella, del Refugi de Cuberes – Casa Miró diu “El cérvol ha estat sempre 

el gran atractiu del Refugi. La nostra temporada alta coincideix amb al Brama amb 

el Setembre-Octubre, sempre tenim molta més gent que a l’Agost. Tot i això, el fet que 

cada cop se senti menys la Brama i que estiguin desapareixent altres espècies que la 
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gent solia buscar, com el gall fer, fa que ens comencem a preocupar de que aquesta 

tendència turística s’inverteixi. A més, el fet que de vegades m’hagin allotjat caçadors 

al refugi o hagin organitzat batudes a la zona en època de brama al costat del refugi, 

ha molestat molt als nostres clients habituals, que són famílies que venen amb els 

nens a conéixer la natura i veure animals salvatges.” 

5.3.3. Caça Privada 

La relació entre la RNC i l’activitat de les APC veïnes és evidentment molt elevada. En 

general, els ajuntaments, EMD i comuns de veïns, apunten a una alta densitat de cérvol en 

aquestes APC degut a la presència de la RNC i la gestió que s’hi ha dut a terme del cérvol. 

Tanmateix, degut a l’elevada activitat cinegètica que presenten aquestes APC, els tamanys 

de les poblacions són més controlats, i els efectes del cérvol sobre el medi menys 

importants.  

A més, les APC situades a les zones més foranes (Baix Pallars i Valls d’Aguilar) censen i 

venen encara alguns exemplars de trofeus de caça, fet que proporciona un benefici 

econòmic important a les entitats gestores de les APC. Aquest no és el cas de l’APC 

d’Hortoneda, on la caça que estan duent a terme els veïns té únicament l’objectiu de ser 

una aportació a la reducció de la població de cérvol a la zona. 
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5.4. Mapa d’actors 

A mode de conclusió de l’anàlisi d’actors de la reserva es realitza un mapa d’actors amb 

l’objectiu de fer-ne una situació general respecte a les dues grans temàtiques tractades en 

aquest anàlisi: Democràcia i Participació i Impacte Econòmic. Així, es pretén visualitzar 

quins grups d’actors fan una lectura similar de les problemàtiques de l’espai i formen 

coalicions d’interessos.  

Alta     
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Guardes de 
Reserva 
 

Serveis Tècnics de 
la  Reserva 
 

 
Altres ramaders 
d’Hortoneda 
 

EMD de Taús 
EMD de la Guàrdia 
d’Ares 
Ajuntament de 
Baix Pallars 
Ajuntament 
d’Abella de la 
Conca 

Trenca – Vallcalent 

Comú de veïns 
d’Hortoneda 
Ajuntament de 
Conca de Dalt 

   

 
 

Cos d’Agents 
Rurals 
Centre 
d’Observació de la 
Fauna de Buseu 
Servei de 
Biodiversitat de la 
Generalitat 
Societat de 
Caçadors de la 
Pobla de Segur 
Estació Biològica 
del Pallars Jussà 
Refugi de Cuberes 
– Casa Miró 

  

Baixa 
 
  

Negatiu 
Impacte Econòmic 

Nul 
 

Positiu 

Taula 10: Mapa d’actors segons factors socioeconòmics 

Font: Elaboració pròpia 

Així podem observar que, la visió de la reserva  s’estructura al voltant de dos blocs d’actors 

considerablement oposats. Un és format pels Serveis Tècnics i el Guardes de Reserva, i en 

general considera que s’estan fent les coses bé. Tenint en compte que són els màxims 

responsables de la Reserva, es podria concloure que són poc autocrítics amb la seva tasca, 

ja que en general no diagnostiquen problemes, en contra de l’opinió de la resta d’actors.  

L’actor que es troba més proper a aquest nucli és Trenca, l’Associació d’Amics del Centre 

de Vallcalent, que ha desenvolupat molts projectes a l’espai.  
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El grup completament oposat a aquest és el més crític amb l’acció de la Reserva.  Així, amb  

un focus especialment intens en la manera com es planteja la governança de l’espai i amb 

una preocupació creixent per l’estat ambiental de la zona en formen part el Cos d’Agents 

Rurals,  el Centre d’Observació de la Fauna de Buseu, la Societat de Caçadors de la Pobla de 

Segur, el Servei de Biodiversitat de la Generalitat, l’Estació Biològica del Pallars Jussà i el 

Refugi de Cuberes – Casa Miró. D’altra banda, i amb un focus principal en els efectes 

negatius sobre la ramaderia de la població de cérvols hi trobem el Comú de veïns 

d’Hortoneda, que té el suport del seu Ajuntament, el de la Conca de Dalt. Aquests grup 

d’actors constitueix el principal nucli opositor a l’acció de la Reserva. En general 

consideren necessari un canvi radical de plantejament per a l’espai i una reconversió. 

Consideren obsoleta la figura de  Reserva  Nacional de Caça i advoquen per un model que 

compatiblitzi els aprofitaments actuals, millori de forma integral l’estat ambiental de la 

zona i dinamitzi més  el turisme.  

Finalment trobem un tercer grup, amb  una posició intermèdia i que pot bascular el seu 

suport entre els dos grups. Els membres d’aquest tercer grup no qüestionen la figura de 

Reserva Nacional de Caça, sinó que proposen millorar-ne la gestió. Aquí hi trobem la 

majoria d’òrgans polítics, com són els Ajuntaments d’Abella i Baix Pallars i les Entitats de 

Taús i la Guàrdia d’Ares. Aquests quatre comparteixen la visió que  ha mancat voluntat 

propositiva i de fer coses per part de la RNC i sobretot que manca pressupost per tirar 

endavant accions concretes. En general, es mostren nostàlgics dels primers anys de 

creació de la Reserva, en que aquesta disposava de molt més pressupost i executava 

moltes més accions.  

A més, també coincideixen en considerar que l’Ajuntament de Conca de Dalt actua de 

manera oportunista i egoista, que està tancat a cap tipus de negociació i que van en contra 

de l’interès general del territori, amb l’únic objectiu d’aconseguir compensacions pels 

danys. En canvi, l’Ajuntament de Conca de Dalt en general, exposa sentir-se sol a l’hora de 

proposar un canvi radical de l’espai que el faci millor per al territori.  

Finalment en aquest grup central també hi trobem als “altres ramaders d’Hortoneda”, que 

ja  hem explicat que són en general més propers a la direcció de la Reserva, i la Societat de 

Caçadors de la Pobla de Segur, que  tot i estar força desencantats per la gestió que s’ha  fet 

del cérvol, consideren la RNC una opció de  futur molt important.  

5.5. Conclusions de l’Anàlisi Interdisciplinar 

 

Finalment, i com a conclusió de la part analítica del projecte, es realitza un anàlisi DAFO. 

L’objectiu d’aquest és obtenir unes conclusions clares a partir de les quals elaborar les 

noves propostes de línies de gestió per a l’espai.  

 

Fortaleses Debilitats 

 Elevada Biodiversitat de l’Espai 
deguda al gran gradient altitudinal. 

 Poblacions de Voltors: Voltor comú, 
voltor negre i trencalòs. 

 Coincidència espacial de les 4 
espècies de voltor europees. 

 Importants superfícies d’hàbitats 

 Disminució de la població de galls 
fers. 

 Pèrdua de la qualitat genètica dels 
cérvols. 

 Pèrdua de la biodiversitat i 
biomassa florística. 

 Baix grau de participació. 
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d’interès comunitari, un d’ells 
prioritari.  

 

 Causa de danys a la ramaderia. 
 Manca de consensos al territori. 
 Població local envellida i 

masculinitzada. 
 Distància als centres de població, 

econòmics i polítics del país.  
 Zona desconeguda amb poc valor 

sentimental per a la gent del 
territori: Cal que el territori 
descobreixi el Boumort. 

Oportunitats Amenaces 
 Proximitat a altres espais  protegits: 

Parc Natural de l’Alt Pirineu i EIN 
Collegats-Queralt. 

 Entitats del territori amb ganes de 
cooperar: Estació Biològica i Refugi 
de Cuberes. 

 No existència d’activitat turística al 
voltant de la reserva: Oportunitat 
per fer de nou. 

 L’avistament de fauna és una 
activitat atractiva actualment. 

 Mida i aïllament  geogràfic de la 
població de cérvols. 

 Presència  important de conflictes 
d’interessos entre els diferents 
actors. 

 Situació de retallades dels 
pressupostos públics. 

 
 

Taula 11: Anàlisi DAFO de l’espai.  

Font: Elaboració Pròpia 

A més, una altra conclusió que es desprèn de molts dels temes analitzats és que l’acció de 

la RNC ha tingut, en general, impactes negatius sobre diferents dimensions socials i 

ambientals del territori. A més, són diversos els temes en que es troba que la figura de RNC 

és obsoleta i no respon a les necessitats de l’espai. Sent així, es considera que cal apostar 

per dissenyar nous escenaris de futur que permetin resoldre aquestes problemàtiques i 

que puguin substituïr la RNC.  
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6.  Propostes de noves figures de gestió adaptades per donar resposta a 

les necessitats detectades per a l’espai. 
 

Les mancances observades en la gestió de l’espai en els apartats anteriors són moltes i 

variades. Per donar resposta  a això es proposen dues figures de gestió alternatives, que es 

dissenyen per integrar les necessitats de l’espai i les voluntats expressades pels actors del 

territori: El Parc Natural del Boumort i el Consorci de Boumort. Amdues tenen com a 

objectiu resoldre les problemàtiques abans detectades i la principal diferència entre elles 

és pressupostària i d’iniciativa de l’acció, mentre que en la primera és la Generalitat (o una 

Diputació) qui aporta el pressupost, es responsabilitza de la gestió i és el reponsable de la 

creació de la figura, en el segon són els diferents nivells de l’Administració i la societat civil 

organitzada els qui aporten aquests  pressupostos, acció gestora i iniciativa del projecte.  

6.1. El Parc Natural del Boumort 

Una de les possibles figures de gestió alternatives que es proposen per a l’espai és la 

creació d’un Parc Natural.  

6.1.1. Els Parcs Naturals 

La Generalitat de Catalunya defineix els Parcs Naturals (PN) com “Espais naturals que 

presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l'objectiu 

d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels 

seus recursos i l'activitat dels seus habitants.” (Llei 12/1985) 

És precisament aquesta compatibilitat entre activitat humana i conservació el tret distintiu 

dels Parcs Naturals i el que els fa una de les figures més adaptades a la realitat d’un 

territori com Catalunya, profundament transformat des de fa segles, on els paisatges 

actuals s’han construït de la mà de la convivència amb les persones. I és aquest tret també 

el que fa que la Comissió Mundial d’Àrees Protegides (WCPA) de la Unió Internacional per 

la Conservació de la Natura (IUCN) classifiquin aquesta figura en el Categoria d’àrea 

protegida V: Paisatges terrestres/marins protegits, ja que aquesta categoria té en compte 

el paper antròpic com a modelador i creador de paisatge. (Mallarach & al., 2008) 

A Catalunya, la majoria de Parcs Naturals s’ha creat, en cada cas per decret del Govern. Així 

la iniciativa  de creació d’un PN recau en la Generalitat, tot i que alguns casos (PN del 

Montseny) han estat creats per la Diputació de Barcelona. En diversos casos, aquesta 

iniciativa ha sorgit com una resposta a la mobilització popular, sent-ne un cas 

paradigmàtic la creació del PN Aiguamolls de l’Empordà.  Tanmateix, a nivell formal, és la 

Generalitat (o una Diputació) qui pren la iniciativa en la creació dels Parcs Naturals. 

(Mallarach & al., 2008)  

També la gestió recau de forma directa en la Generalitat de Catalunya, o en alguns casos, 

com també passa al Parc Natural del Montseny, la Diputació de Barcelona. En els casos en 

que és responsabilitat de la Generalitat, és aquesta qui, a través del Servei d’Espais 

Naturals Protegits del Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural, assumeix la 

totalitat de les responsabilitats de gestió de l’espai: El pressupost, la designació dels 

equips que gestionen l’espai, l’elaboració dels plans d’ordenació i usos i l’execució 

d’aquests. (Mallarach & al., 2008) 
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La Generalitat assigna equips tècnics als parcs naturals, per complir les seves tasques. Les 

funcions d’aquests inclouen la gestió del patrimoni natural i cultural,  la gestió de l’ús 

públic, l’administració i el suport a la població local. (Mallarach & al., 2008) 

Per apropar l’acció dels parcs a la realitat del territori, democratitzar-ne l’acció i 

canalitzar-ne la participació aquests estan dotats d’un òrgan de govern (generalment 

anomenat Junta Rectora) en que es troben representats els òrgans de govern local del 

territori del parc i diferents sectors socials amb interessos en l’espai  del parc i els seus 

valors (com poden ser entitats conservacionistes, científiques, de pescadors, pagesos, 

ramaders, sector turístic...). (Llei 12/1985) Tot i que aquest és un model de participació 

considerablement feble cal remarcar la importància del fet que aquest és l’òrgan de govern 

principal del Parc, del qual dependrà la presa de les decisions principals i l’aprovació o no 

del planejament.  

A més, alguns parcs naturals han fet més esforços en la gestió de la participació de cara a 

obtenir no només l’acceptació del territori sinó també a utilitzar en benefici de l’espai  les 

inquietuds dels habitants del territori. El cas més destacat és el parc natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa, pel fet de ser un parc que engloba dins seu una gran quantitat de 

població (la ciutat d’Olot, amb més de 30.000 habitants es troba completament integrada 

en el parc). (Mallarch, 2008) 

Segons el model català, l’ordenació i la gestió d’un parc natural queden definides per dos 

documents: El Pla especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PEPMNP) i el Pla 

Rector d’Ús i Gestió (PRUG). El primer és de caràcter més general i generalment s’elabora 

un cop, començant en el moment que es fa la declaració de l’espai protegit i es pot elaborar 

per a espai inclòs al PEIN. El Pla especial inclou molt contingut de catalogació i inventariat 

dels valors naturals i culturals de l’espai, una zonificació detallada amb usos permesos per 

a cada espai i una sèrie de mesures per a la conservació i el desenvolupament  sostenible 

de l’espai.  Per altra banda tenim el PRUG, que amb una lògica més de projecte, defineix 

uns objectius a complir en un període de tres anys i les mesures per aconseguir-ho. Per la 

seva naturalesa el PRUG es renova, idealment, cada 3 anys, adaptant-se a les necessitats de 

l’espai. (Llei 12/1985)  

A Catalunya hi ha 14 espais declarats Parc Natural: els Aiguamolls de l’Empordà, l’Alt 

Pirineu, el Cadí-Moixeró, el Cap de Creus, Collserola, el Delta de l’Ebre, el Montsant,  el 

Montseny, Montserrat,  el Montgrí-Illes Medes-Baix Ter, els Ports, Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac i la Zona Volcànica de la Garrotxa. En general es troben localitzats en zones de 

muntanya o aiguamolls litorals.  

L’Estudi “Protegits de fet o de dret: Avaluació del sistema d’espais naturals protegits de 

Catalunya.” (Mallarach & al. 2008) fa la següent consideració respecte a la figura de Parc 

Natural: “És destacable […] la gran importància que tenen tots els parcs naturals per a la 

protecció del patrimoni natural, tot i que el grau de protecció que legalment ofereix 

aquesta figura no és gaire elevat.” Així, s’observa que en general és la figura de gestió que 

s’ha  utilitzat de forma més adequada a les necessitats dels espais.  

6.1.2. La Proposta: El Parc Natural de Boumort 

 El Parc Natural de Boumort estaria conformat pels actuals Espais d’Interès Natural de 

Serra del Boumort i Serra de Carreu Sant Corneli. En tant que la Generalitat dissenya els 



50 
 

Parcs Naturals en  un model similar, les possibilitats creatives a l’hora de concebre una 

figura de Parc Natural són limitades. Així, considerarem que el PN del Boumort seria un 

espai organitzat i gestionat en la línia en que la Generalitat gestiona els seus PNs.  

 
Figura 20: Mapa de l’Àrea proposada per al Parc Natural del Boumort 

Font: Elaboració pròpia a partir de Elaboració pròpia a partir de Subdirecció General de 

Biodiversitat 2012. Software: MiraMon7 

 

Les tasques de l’organisme gestor del Parc Natural serien:  

 Elaboració del planejament tècnic: En una primera fase elaborar un Pla Especial de 

Delimitació i en una segona fase un pla d’ordenació o gestió, per exemple un Pla 

Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge i idealment un Pla Rector d’Ús 

i Gestió.  

 Elaboració els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica per tal d’adequar-los als objectius 

de gestió plantejats.  

 Execució del planejament: Caldria que el PN s’encarregui de l’execució d’aquest 

planejament, sigui a través de personal propi o d’altres òrgans de l’administració, 

com el cos d’Agents Rurals.  

 Gestió de l’ús públic de l’espai i de la recerca a l’espai. 

 Gestió de la participació i la governança de l’espai.  

Pel que fa  a la caça, s’ha esmentat que l’organisme gestor del PN hauria d’elaborar el 

planejament cinegètic. Aquí cal fer una remarca important. La creació del parc natural no 

implica, necessàriament, la desaparició de la RNC. De fet, molts parcs naturals de 

Catalunya conviuen en el territori amb una RNC. És el cas dels parcs naturals de l’Alt 

Pirineu, el Cadí-Moixeró, els Ports i el Delta de l’Ebre, a més de la zona perifèrica de 

protecció del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.  En aquests casos, les 

competències cinegètiques de la RNC poden ser externes al parc natural (PN Alt Pirineu) o 

vinculades al parc natural (resta de PNs).  

En el nostre cas, i considerant que l’acció de la RNC ha tingut conseqüències negatives a 

nivell de gestió cinegètica, caldria que, aprofitant que la major part de l’EIN és de 

titularitat pública, s mantingués la RNC com a figura de gestió cinegètica de l’espai 

(adaptant-ne els límits als dels EIN) i assignar la responsabilitat gestora d’aquesta a 

l’òrgan tècnic del parc natural, aprofundint més en el model que ja s’aplica als Ports o al 

Cadí-Moixeró.  
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6.1.3. Objectius de gestió 

És important remarcar que un canvi en la figura de gestió no implica, necessàriament, una 

millora en els aspectes en que s’han detectat  problemes en l’anàlisi, ja que la majoria dels 

problemes no es deu a l’existència de la RNC sinó a la línia de gestió que aquesta ha seguit.  

És per això que cal fer, per als temes que són revisats  com a més negatius en l’anàlisi, una 

sèrie de propostes de millora.  Cal que el PN de Boumort es plantegi uns objectius concrets 

que donin resposta als problemes detectats en l’anàlisi. Analitzarem, per a cadascun d’ells 

de forma qualitativa la idoneïtat del model de parc natural per a respondre a aquesta 

necessitat:  

 Implementar una gestió cinegètica del cérvol encarada a reduir la població i 

millorar la qualitat i diversitat genètica: El parc natural respon idòniament a 

aquesta necessitat. La caça és compatible amb la figura i a més, el parc natural 

seria l’òrgan gestor de la RNC. El PN podria implantar un model de caça de control, 

seleccionant els individus més idonis per a la reproducció. A més, el pressupost 

relativament elevat que tenen els parcs naturals permetria fins i tot reintroduir 

cérvols propers a la població que es va introduir fa uns  anys i augmentar la 

variabilitat genètica interna.  

 Recuperació de la vegetació: El parc natural impulsaria programes de recuperació 

activa  i resembra del nabiu, la boixerola i el neret. Això facilitaria la recuperació.  

 Recuperació del gall fer: Aquest objectiu és, en qualsevol de les maneres, molt 

complicat d’assolir. El gall fer té una baixa taxa de recolonització i actualment no hi 

ha estructures a Catalunya per la seva reintroducció. Tanmateix, el parc natural 

podria treballar en la creació de zones d’exclusió als cants i la recuperació de 

l’hàbitat, sent una bona figura per a desenvolupar-ho degut a la seva força 

executiva.  

 Compensació dels danys a la Ramaderia: Els parcs naturals no assumeixen danys a 

la ramaderia, si no es tracta de danys produïts per carnívors protegits (com l’ós).  

 Promoció econòmica de les comarques: Aquest és un dels punts forts de la figura 

de parc natural. Els parcs naturals són figures que, pel seu renom, atrauen altes 

afluències de turisme, segons Mallarach & al. (2008). 

 Augment  de la participació en la presa de decisions: El model de parc natural que 

ha implantat la Generalitat de Catalunya inclou algunes idees encarades a la 

participació, però és en general un model de participació força fluix.  

 Ús públic: El parc natural és una figura molt encarada l’ús públic. Els parcs naturals 

es caracteritzen per la compatibilització de diferents activitats en el seu interior, 

sent les seves eines bàsiques la zonificació i la regulació d’activitats. A més, per 

gestionar aquest ús i minimitzar-ne els impactes, els parcs creen unes xarxes 

potents de serveis a l’ús públic.  

 Increment de la recerca realitzada a la zona: En l’estudi de Mallarach & al. (2008) 

es tracta el fet que els parcs naturals (i les seves reserves internes) acumulen la 

major part dels estudis realitzats en espais naturals a Catalunya. Per tant, això ens 

porta a pensar que la figura de parc natural és una bona opció per potenciar la 

recerca a l’espai.  

 Comunicació dels valors de l’espai i realització d’activitats d’educació ambiental: 

Els parcs naturals són espais importants en la realització d’activitats d’educació 
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ambiental i en la comunicació del seu patrimoni  ambiental i cultural. En aquest 

sentit es considera el parc natural una figura òptima de tractament d’aquest 

aspecte.  

 Evolució dels conflictes: En general, la situació que es generaria amb la implantació 

del parc natural eliminaria molts dels conflictes actuals, ja que s’implantaria un 

model de gestió de la caça que podria satisfer a la majoria dels actors. Tanmateix 

és important  recalcar que moltes de les declaracions de parc natural que s’han fet 

a Catalunya han implicat l’aparició de nous conflictes, que en alguns casos no s’han 

gestionat bé.  

 Finançament:  Un Parc Natural és, en  general, una entitat ben finançada que pot 

assumir un gran volum d’activitat de gestió. Tanmateix, cal tenir en compte que, 

precisament perque els pressupostos dels parcs són força importants, el context 

pressupostari pública ctual, en una situació de retallades,  és força desfavorable.  

6.2. L’Espai d’Interès Natural i el Consorci de Boumort 

Una altra possibilitat per a la protecció de la zona del Boumort que s’analitza és la creació 

d’un consorci entre diferents administracions i ens de la societat civil que s’encarregui de 

la gestió, mantenint la classificació actual de l’espai com a espai d’interès natural.  

6.2.1. La figura de protecció: Espai d’Interès Natural 

Com s’ha apuntat en la contextualització de l’Espai, aquest forma part del PEIN de la mà de 

dos Espais d’Interès Natural: Serra del Boumort i Serra de Carreu-Sant Corneli. Les 

implicacions del fet de formar part del PEIN ja s’han descrit en aquell apartat.  

Els espais que es torben classificats com a EIN sense cap figura d’espai natural de 

protecció especial són classificats per la UICN a la categoria V. Aquesta  classificació és 

molt àmplia i ambigua, ja que formen part de la mateixa categoria que els Parcs Naturals 

anteriorment descrits, i en canvi, molts d’ells no tenen una gestió activa i ni tant sols tenen 

els plans especials de delimitació elaborats, fet que fa que estiguin definits a  una escala 

1:50000 força ambigua. (Mallarach & al., 2008) 

Tanmateix, la figura d’EIN és prou flexible per encabir molts espais que, sent gestionats 

per ens que no depenen directament de la Generalitat i amb forta participació de la 

societat civil, han adoptat mesures de gestió molt activa i s’han dotat d’estructures d’un 

nivell considerable, aconseguint uns resultats en gestió de molt d’èxit. És el cas dels EIN en 

els que s’han creat consorcis. (Mallarach & al., 2008) 

6.2.2. L’ens gestor: El Consorci 

Els consorcis són  figures creades en cooperació entre la societat civil i l’administració per 

a la protecció del territori. En general es creen al voltant d’espais inclosos en el PEIN que 

no tenen cap figura de gestió, però en que algun agent del territori té una motivació per a 

gestionar aquest espai amb objectius de conservació. Pot ser un ens polític que hi veu una 

forma de desenvolupament rural,  un  col·lectiu ecologista local, un grup de propietaris 

forestals etc.  

La figura del consorci ha estat àmpliament utilitzada amb graus d’èxit remarcables a 

Catalunya, sent especialment freqüent a les demarcacions de Barcelona i Girona. A Girona, 

destaquen els casos dels Consorcis de l’Estany de Banyoles, l’Alta Garrotxa , l’Alt Ripollès i 

les Gavarres, gestionant zones amb valors naturals especialment notables, d’extensions 
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considerablement grans i en entorns principalment rurals i forestals. (Mallarach & al., 

2008) 

A la demarcació de Barcelona, amb forta implantació del model trobem dos tipus de 

consorcis: els que protegeixen espais més grans i de muntanya, amb una forta participació 

de la diputació (Guilleries-Savassona, Serralada Litoral...), i els que s’han creat per protegir 

els últims reductes d’espai agrari en zones d’alta pressió urbanística de la regió 

metropolitana de Barcelona: Gallecs i el Delta del Llobregat. Aquests dos últims de 

destacada importància pels èxits aconseguits en la gestió, han sigut pioners en l’ús del 

model de consorci i han posat les bases d’aquest. (Mallarach & al., 2008) 

En canvi, a les demarcacions de Lleida i Tarragona la figura del consorci hi és 

considerablement menys present. Trobem els de l’Estany d’Ivars (Lleida), la Serra de 

Llaberia (Tarragona) i l’Aiguabarreig (que es troba entre les dues províncies i l’Aragó). A 

més, a les comarques del Pirineu, on es localitza Boumort, no trobem cap exemple de l’ús 

d’aquesta figura. Això pot fer difícil la implantació d’aquest model, d’èxit important en 

altres zones, al territori del Boumort, ja que la població el desconeix.  

Cada consorci es constitueix de forma individual en una relació entre les administracions 

(de diferents nivells) que tinguin interès per participar-hi i la societat civil organitzada, ja 

sigui local o pertanyent a un territori més ampli. El pressupost l’aporten les diferents 

administracions en la mesura del possible i com es recull en cada conveni, a més, sovint hi 

trobem aportacions de capital privat, com les fundacions d’algunes entitats bancàries.  

6.2.3. El Consorci de Boumort 

El Consorci de Boumort seria per tant una entitat creada per un acord entre la societat 

civil i diferents òrgans de l’administració per a la gestió dels espais d’interès natural Serra 

del Boumort i Serra de Carreu – Sant Corneli.  

Els actors que haurien de participar d’aquest consorci serien:  

 Els Ajuntaments del Municipis on es troben els Espais d’Interès Natural: Isona i 

Conca Dellà, Abella de la Conca, Conca de Dalt, Cabó, Coll de Nargó i Baix Pallars 

 Els Consells Comarcals de les tres comarques: Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt 

Urgell 

 La Diputació de Lleida 

 El Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi  Natural de la 

Generalitat de Catalunya.  

 L’Estació Biològica del Pallars Jussà 

 Les Societats de Caçadors de la Pobla de Segur i l’Alt Urgell 

 Sindicats Agraris amb representació als municipis de la Reserva (Unió de Pagesos, 

AJAC  i Assemblea Pagesa) 

 L’Associació d’Amics del Centre de Vallcalent: Trenca 

 Lo Pi Negre, Associació Ecologista del Pallars Sobirà 

 Pentadius, Associació Ecologista i Cultural de l’Alt Urgell (federada a Ecologistes en 

Acció) 

 Les Universitats o Centres de Recerca que, en cada moment, desenvolupin  recerca 

a la zona. Actualment és només la Universitat Autònoma de Barcelona.  
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La participació de les entitats de la societat civil és molt important  com una forma de 

garantir la permeabilitat a idees de diferents orígens i obrir al màxim la participació en el 

projecte.  

Les tasques d’aquest consorci serien:  

 Elaboració del planejament tècnic: En una primera fase elaborar un Pla Especial de 

Delimitació i en una segona fase un pla d’ordenació o gestió, per exemple un Pla 

Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge i idealment un Pla Rector d’Ús 

i Gestió.  

 Elaboració els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica per tal d’adequar-los als objectius 

de gestió plantejats.  

 Execució del planejament: Caldria que el PN s’encarregui de l’execució d’aquest 

planejament, sigui a través de personal propi o d’altres òrgans de l’administració, 

com el cos d’Agents Rurals.  

 Gestió de l’ús públic de l’espai i de la recerca a l’espai. 

 Gestió de la participació i la governança de l’espai.  

6.2.4. Objectius de gestió 

Com s’ha apuntat en el cas del parc natural és important remarcar que un canvi en la 

figura de gestió no implica, necessàriament, una millora en els aspectes en que s’han 

detectat  problemes en l’anàlisi, ja que la majoria dels problemes no es deu a l’existència 

de la RNC sinó a la línia de gestió que aquesta ha seguit.  

És per això que cal fer, per als temes que són revisats  com a més negatius en l’anàlisi, una 

sèrie de propostes de millora.  Cal que el consorci de Boumort es plantegi uns objectius 

concrets que donin resposta als problemes detectats en l’anàlisi. Analitzarem, per a 

cadascun d’ells de forma qualitativa la idoneïtat del model de parc natural per a respondre 

a aquesta necessitat:  

 Implementar una gestió cinegètica del cérvol encarada a reduir la població i 

millorar la qualitat i diversitat genètica: Com en el cas del parc natural es proposa, 

per a la gestió cinegètica, mantenir la figura de RNC però gestionar-la des del 

consorci. Per tant, es podria orientar l’activitat cinegètica a l’objetiu de reduïr la 

població de cérvol i seleccionar els millors individus per a la reproducció. 

Tanmateix, les limitacions econòmiques d’un consorci farien difícil la introducció 

d’animals foranis per augmentar la variabilitat genètica.  

 Recuperació de la vegetació: El consorci  impulsaria programes de recuperació 

activa  i resembra del nabiu, la boixerola i el neret. Això facilitaria la recuperació.  

 Recuperació del gall fer: Aquest objectiu és, en qualsevol de les maneres, molt 

complicat d’assolir. El gall fer té una baixa taxa de recolonització i actualment no hi 

ha estructures a Catalunya per la seva reintroducció. Tanmateix, el consorci podria 

treballar en la creació de zones d’exclusió als cants i la recuperació de l’hàbitat.  

 Compensació dels danys a la Ramaderia: En tractar-se d’una figura més 

participativa els ramaders tindrien els espais on plantejar aquesta reivindicació. 

Tot i això, tenint en compte que els consorcis tenen finançaments més febles, 

podria ser que  fos difícil assumir les compensacions.   
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 Promoció econòmica de les comarques: El consorci és una figura feble a nivell de 

promoció econòmica. És una figura poc coneguda i menys atractiva que les que es 

troben declarades com a espais naturals de protecció especial.  

 Augment  de la participació en la presa de decisions: Aquest seria el punt fort del 

model de consorci.  és que la flexibilitat que ofereix la figura és una bona 

oportunitat d’aprofundir en la participació, un dels principals dèficits del model 

actual. El model de governança que es proposa comptaria de dues estratègies: 

D’una banda, la creació de la Junta Rectora Oberta (JRO) que seria l’òrgan rector 

del consorci. Aquesta JRO tindria representats, en ella, la totalitat dels membres 

del consorci, i estaria oberta a participació d’aquells individus que així ho 

desitgessin. Aquestes tindrien dret a veu a la JRO. El dret a vot es reservaria per als 

membres del consorci que  comptarien un vot per membre a parts iguals. La JRO 

tindria competències en aprovació de planejament i pressupostos del Consorci.  

De l’altra banda, es realitzarien accions de participació proactiva que interpel·lin la 

població del territori i als usuaris per als aspectes principals de la seva tasca. Així, 

caldria que en els processos d’elaboració i revisió de planejament i pressupostos es 

dissenyessin estratègies concretes per afavorir que els diferents actors analitzats, 

la població del territori, i els visitants de l’espai puguin fer les seves aportacions i 

expressar les seves inquietuds i opinions respecte a l’espai. Caldria que el consorci  

tingués un treballador dedicat  a la gestió d’aquestes 

 Ús públic: El consorci és una figura apta per a la gestió de l’ús públic. A més, el 

model participatiu descrit facilitaria adaptar la proposta d’ús públic de l’espai a les 

aspiracions  dels diferents actors.  

 Increment de la recerca realitzada a la zona: Mallarach & al. (2008) plantegen que 

els espais que no es troben classificats com a espais naturals de protecció especial 

tenen fortes mancances en la promoció de la  recerca. La incorporació de les 

universitats al consorci podria ser una bona ajuda, però tot i això és difícil pensar 

en una situació similar a la proposta de parc natural.  

 Comunicació dels valors de l’espai i realització d’activitats d’educació ambiental: 

Els parcs naturals són espais importants en la realització d’activitats d’educació 

ambiental i en la comunicació del seu patrimoni  ambiental i cultural. En aquest 

sentit es considera el parc natural una figura òptima de tractament d’aquest 

aspecte.  

 Evolució dels conflictes: El model participatiu que es proposa generaria bons 

espais per a la gestió dels conflictes, fet que fa d’aquest un dels punts forts del 

consorci.  

 Finançament:  Un consorci és generalment una entitat de pressupost força auster. 

A més, la participació de diversos nivells de l’administració i la possibilitat de 

buscar altres fonts de finançament fa pensar en que sigui  un model més factible. 

Elements clau a tenir en compte són la participació de la Diputació de Lleida, amb 

una capacitat financera relativament important, i els projectes Life de la Unió 

Europea, que s’utilitzen molt en consorcis com l’Alta Garrotxa o l’Estany de 

Banyoles.   

6.2.3. Coordinació amb el Projecte de Custòdia Collegats – Queralt 

Una de les opcions més interessants que ofereix l’opció del consorci és la coordinació amb 

l’incipient Projecte de Custòdia a l’EIN de Collegats-Queralt, que fa frontera amb la zona 
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nord-oest de l’EIN Serra del Boumort. Aquest projecte de custòdia l’està desenvolupant 

l’Estació Biològica del Pallars Jussà, conjuntament amb els ajuntaments de la Pobla de 

Segur i Baix Pallars.  

 

Figura 21: Mapa on es mostren els espais gestionats  pel Consorci de Boumort i el Projecte de 

Custòdia Collegats-Queralt. Font: Elaboració pròpia a partir de Elaboració pròpia a partir de 

Subdirecció General de Biodiversitat 2012. Software: MiraMon7 

 

La Custòdia del territori és una forma de protecció del territori basada en la implicació 

dels propietaris de finques privades que volem gestionar. Les diferents parts del projecte, 

en aquest cas l’EBPJ, els ajuntaments  i els propietaris, adquireixen cadascuna 

compromisos de custòdia que queden recollits en  un conveni. De forma general podríem 

dir que els ajuntaments aporten el capital, l’EBPJ treball i el coneixement tècnic i els 

propietaris el territori i també treball.  La Custòdia  és una figura  força apropiada per a 

aquest territori, de propietat  privada força fragmentada. El projecte es troba encara a les 

seves primeres fases.  

El fet que el Consorci sigui una eina flexible, que es defineix segons un conveni en cada cas, 

facilita la idea d’incorporar la cooperació amb un projecte de custòdia. En el fons, si bé 

parteixen de la iniciativa pública o privada, els consorcis i els projectes de custòdia tenen 

molts punts en comú, especialment la implicació en la protecció de diferents parts 

públiques i privades. Tot i que aquesta coordinació també és possible en el cas del parc 

natural, el fet que el consorci i el projecte de custòdia tinguin parts en comú (ajuntaments 

de Baix Pallars i Conca de Dalt, Estació Biològica del Pallars Jussà, Lo Pi Negre, Consells 

Comarcals del Pallars...) fa pensar que aquesta coordinació a nivell d’objectius pot ser 

considerablement més fàcil.  
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6.3. Anàlisi d’alternatives 

L’objectiu del present apartat és realitzar una comparació qualitativa de diferents paràmetres amb els quals s’ha analitzat l’actual gestió de l’espai i 

que s’han proposat per a les dues alternatives de gestió. L’objectiu és obtenir una idea visual de com es comporta cadascuna de les figures en els 

diferents aspectes, permetent. No es busca  realitzar un anàlisi concret d’alternatives elegint-ne una, ja  que aquesta no és una decisió tècnica, sinó 

política. La tasca que s’assumeix en el si d’aquest projecte és per tant, només la descripció de com es comportaria cadascuna de les alternatives en 

cada cas, evitant valorar la importància relativa de cadascun dels ítems avaluats.  

Taula 12: Anàlisi d’Alternatives  

Font: Elaboració Pròpia 

 

 

 Gestió cinegètica Recuperació vegetació Recuperació del gall fer Danys  a la Ramaderia 

Alternativa 
0 

Tendència a una reducció 
lenta de la població i amb  
criteris de selecció dels 
individus poc acurats 

Recuperació passiva en la 
mesura que es redueixi la 
població 

Recuperació difícil No pagament dels danys.  

Parc 
Natural del 
Boumort 

Caça encarada a reduïr la 
població i afavorir una selecció 
dels millors individus per a 
reproduir-se. Possibilitat 
d’incoporar nous individus per 
a l’augment de la variabilitat 
genètica.  

Recuperació activa. Alta 
capacitat econòmica.  

Creació de zones d’exclusió i 
aïllament dels cantaders per 
afavorir la recuperació. Tot i 
això  la  recuperació segueix 
sent difícil 

Els PN generalment no paguen 
els danys ocasionats per fauna, 
si no és fauna  protegida (com 
l’ós) 

Consorci 
del 
Boumort 

Caça encarada a reduïr la 
població i afavorir una selecció 
dels millors individus per a 
reproduir-se. 

Recuperació activa Creació de zones d’exclusió i 
aïllament dels cantaders per 
afavorir la recuperació. Tot i 
això  la  recuperació segueix 
sent difícil 

El model més participatiu 
facilitaria als ramaders 
plantejar aquesta qüestió.  
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Taula 12: Anàlisi d’Alternatives  

Font: Elaboració Pròpia 

 

 

 

 Promoció econòmica de les 
comarques 

Governança Ús públic Recerca 

Alternativa 
0 

Impacte econòmic molt baix Greus manances a nivell de 
participació. 

Figura molt restrictiva que 
contempla que l’únic ús públic 
de l’espai és la caça.  

El model actual dificulta molt 
l’execució d’activitats de recerca 
científica en l’espai.  

Parc 
Natural del 
Boumort 

Figura molt important a nivell 
de promoció turística de la 
zona, els Parcs Naturals són 
figures que generen un alta 
afluència de turistes 
(Mallarach, 2008) 

Incorporació d’algunes mesures 
de participació, pel propi model 
de parc natural.  

Figura molt encarada a la 
gestió i ordenació de l’ús 
públic. Els parcs naturals es 
caracteritzen per la 
compatibilització de diferents 
activitats amb la conservació 
en el seu interior, utilitzant la 
zonificació  i la regulació de les 
activitats per a fer-ho 
compatible.  

Els parcs naturals són espais 
que, per la seva anomenada, 
concentren una part important 
de la recerca científica que es 
realtiza en espais protegits a 
Catalunya. Cal pensar que el PN  
de Boumort no en seria una 
excepció.  

Consorci 
del 
Boumort 

Figura més feble a nivell de 
promoció econòmica de la 
zona. Poc coneguda.  

Model molt encarat a generar 
una alta participació a l’espai. 
Fran oportunitat de govern 
democràtic de l’espai.  

Figura apta per a la gestió de 
l’ús públic, que pot exercir una 
compatibilització bona de les 
diferents activitats. La 
participació dels usuaris en la 
presa de decisions també 
afavoriria aquesta 
compatibilització.  

La participació d’universitats i 
centres  de  recerca en el 
consorci seria una bona manera 
de generar interès per la 
recerca en l’espai. 
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 Educació Ambiental i comunicació dels 
valors de l’espai 

Possible evolució dels actuals conflictes  Finançament 

Alternativa 
0 

No es realitza cap activitat d’aquest tipus Es mantindrien com fins ara Depèn de la Generalitat de Catalunya.  

Parc 
Natural del 
Boumort 

Els parcs naturals realitzen diverses 
activitats d’educació i comunicació 
ambiental.  

El parc natural solucionaria algun dels 
conflictes que ens trobem actualment, 
generalment decantant la balança cap al 
bloc que hem definit com a crític en 
l’anàlisi d’actors.  
Es podrien generar nous conflictes, ja que 
en alguns parcs naturals ha estat el cas.  

Figures molt ben finançades. Depèn de la 
Generalitat de Catalunya. Les despeses que 
genera un parc natural són força més 
elevades que una RNC. En aquest sentit la 
situació pressupostària actual és 
desfavorable a aquesta proposta.  

Consorci 
del 
Boumort 

La participació del projecte d’entitats que 
realitzen  activitats d’aquest tipus (EBPJ i 
lo Pi Negre) facilita la realització 
d’activitats d’educació ambiental que 
formin part de programes més amplis que 
aquestes  entitats duguin a terme i aporta 
experiència en aquest sector.  

El model participatiu que es proposa per al 
consorci el fa una eina molt efectiva per a 
la gestió de conflictes al voltant dels usos 
del territori.  

El finançament dels consorcis té dos 
aspectes forts: Diversitat de nivells de 
l’administració (importància de la 
Diputació) i captació d’altres fonts de 
finançament extern (projectes LIFE, 
finançament privat).  

Taula 12: Anàlisi d’Alternatives  

Font: Elaboració Pròpia 

Així, ens trobem que la figura de parc natural afronta millor les problemàtiques de gestió cinegètica i ús públic, degut a la seva capacitat normativa 

més forta i la seva estructura, i els aspectes de gestió del medi, degut a la seva major capacitat econòmica. A més, a nivell de promoció econòmica i 

recerca esdevé una solució clarament millor, degut principalment al renom que té a Catalunya el concepte de parc natural.  

Pel que fa al consorci, podem observar que el seu punt fort és la participació i tot el que es deriva  d’ella. Així, aquest model més participatiu, pot ser 

la seva força a nivell de resolució de conflictes, o d’incorporació de la reivindicació del pagament de danys a la ramaderia.  També és aquesta 

participació la que la fa una figura  possiblement acceptable a nivell de recerca, educació ambiental i ús públic. A més, té el punt fort de la facilitat de 

coordinació amb el projecte de custòdia Collegats-Queralt.  



60 
 

Finalment cal destacar l’adaptació de cada figura per al tema del finançament. Si bé els parcs naturals estan més ben finançats, i un cop constituïts la 

seva capacitat d’acció és més gran, el context econòmic en fa difícil la creació. Així, la proposta de consorci, més austera i amb orígens financers 

diversos, és més factible en el context actual.  
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7. Conclusions 
 

Al llarg del projecte s’han anat analitzant diferents aspectes socioambientals de l’àrea de 

Boumort i Carreu-Sant Corneli. Tal i com es plantejava a la introducció, la gestió que s’ha 

aplicat a la Reserva Nacional de Caça de Boumort des de la seva creació en diferents 

aspectes, des de la gestió cinegètica a la participació, ha generat a Boumort una sèrie 

d’impactes ambientals  i conflictes socials. A més són molts els actors de la zona que 

consideren que la RNC no satisfà les seves expectatives.  

 

Les principals mancances  que s’han observat són d’una banda la gestió comercial, i no de 

control, de la població de cérvol, que ha resultat en un creixement desmesurat d’aquesta i 

una important pèrdua de qualitat genètica de la població. Aquesta població produeix uns 

importants impactes ambientals, sobre la vegetació i el gall fer, i econòmics, sobre 

l’activitat ramadera extensiva als municipis de la reserva.  

 

A més a més, hi ha la manca de participació en la construcció dels objectius de la reserva. 

Són molts els actors del territori que consideren no sentir-se inclosos en la presa de 

decisions o bé que hi renuncien perquè creuen que les seves aportacions són 

sistemàticament menystingudes. S’observa que a més, la RNC no té cap espai per a la 

resolució de conflictes entre diferents actors. També es detecta una mancança a nivell de 

rendició de comptes, ja que són molts els actors que consideren que aquesta és inexistent.  

 

També és una mancança destacable la nul·la promoció econòmica que genera la reserva 

als municipis de la zona. Tot i que l’impacte econòmic indirecte de la RNC no ha estat 

quantificat es detecta que el model de RNC no és una figura atractiva per al turisme, que 

pugui generar una activitat econòmica important. A això s’hi suma el desconeixement de la 

zona del Boumort per part de la població local com del públic en general, la poca recerca 

científica que es porta a terme a la zona i les dificultats que genera la RNC en si mateix a 

l’hora de compatibilitzar la caça amb altres activitats de lleure a l’espai.  

 

És per aquestes raons que s’arriba a la conclusió que l’actual model de RNC no s’adequa les 

necessitats de l’espai, i cal plantejar de cara al futur, propostes de gestió que responguin a 

les necessitats del territori i de conservació. En aquest projecte es proposen dues opcions, 

la creació d’un parc natural i la creació d’un consorci de protecció, que són comparats de 

forma qualitativa.  

 

La proposta de parc natural es mostra clarament més forta en la resolució de les 

problemàtiques que afecten la gestió cinegètica i l’ús públic, ja que es tracta d’una 

estructura forta amb molt poder normatiu i major capacitat econòmica. També es planteja 

com una opció molt forta en els camps de la promoció de la recerca i  econòmica degut a 

que la figura de parc natural gaudeix d’una popularitat important a nivell de Catalunya.  

 

D’altra banda, la proposta de consorci té com a punt més fort la participació i tot allò que 

es deriva d’ella. Així es mostra més eficaç en la resolució de conflictes i la incorporació de 

reivindicacions com el pagament de danys als ramaders. A més, aquesta faceta 
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participativa, es planteja com un puntal fort a l’hora d’encarar la resta de problemàtiques, 

tot i que ens trobem amb un model relativament poc finançat.  

Així, queda per als responsables polítics la presa d’una decisió sobre un territori al que la 

gestió actual està portant al col·lapse. Dependrà, de les prioritats polítiques de qui 

implanti una proposta o l’altra la decisió. Només una conclusió és clara, en qualsevol dels 

aspectes analitzats l’aternativa 0 (mantenir la RNC tal com funciona actualment) surt més 

mal parada. La necessitat de grans canvis sobre el territori  de Boumort és real i cada cop 

més urgent.  
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