
 
ACORD PER ELABORAR UNA 

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE 

 
Acord de col·laboració entre les entitats que signen el present document: 
 
 
 

D’una banda, la Federació Esportiva dels Pirineus (FESPIRI) 
representada per la seva presidenta, la senyora Flor Descamps. 
 
 
I de l’altra, l’Associació de Municipis de les Comarques de 
Muntanya (AMCOMU), representada pel seu vicepresident, el 
senyor Bru Picot. 

  
 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Considerant l’augment progressiu, durant els últims anys, d’esdeveniments 
esportius a l’aire lliure (curses, travesses de muntanya, duatlons, escalada, 
barranquisme...). 
 
2. Havent estudiat diverses dades referents a aquests esdeveniments (nombre 
de participants, calendari anual, itineraris, models de gestió, impacte 
socioeconòmic...). 
 
3. Conscients de la importància de vetllar per la conservació de la riquesa dels 
ecosistemes pirinencs on es desenvolupen aquestes activitats. 
 
4. Havent analitzat la informació recollida en el document Estratègia Nacional 
de Conservació de la Biodiversitat, es considera prioritari protegir les 
poblacions amenaçades de trencalòs (en zones rocoses i cingleres), de perdiu 
blanca (en prats alpins) i d’almesquera (en cursos fluvials). 
 
5. Les dues entitats consideren important regular l’organització 
d’esdeveniments esportius a l’aire lliure, per tal de minimitzar els seus possibles 
impactes sobre el territori i concretament sobre els hàbitats potencials de les 
espècies esmentades al punt 4. 
 
I com a resultat d’aquest interès comú, establim els següents 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACORDS 
 
1. Crear una comissió assessora, formada per experts tècnics i representants 
locals, que serà l’encarregada d’avaluar l’impacte mediambiental de les 
diverses activitats organitzades. 
 
2. Cartografia: Elaborar un mapa dels diferents hàbitats adequats per a les 
espècies amenaçades, per tal de regular les possibles restriccions d’accés a 
aquestes àrees. 
 
3. Complementar aquesta informació amb un calendari fenològic anual on s'hi 
indiquin els períodes de reproducció i cria (amb més risc d’afectació per la 
fauna) de les espècies esmentades.  
 
4. Crear una guia que reculli les recomanacions establertes per la comissió 
assessora segons la cartografia i el calendari fenològic.  
 
5. Informar a les entitats organitzadores d’activitats a l’aire lliure de la publicació 
d’aquesta guia de bones pràctiques. 
 
6. Elaborar i distribuir materials de difusió (tríptics) a la població local i als 
participants en els esdeveniments. 
 
7. Regular l’afluència de persones a zones vulnerables (limitar el nombre de 
persones o de grups, prohibir el pas de vehicles...) segons els criteris de la guia 
de bones pràctiques. 
 
8. Col·locar elements sobre el terreny que promoguin les pràctiques 
respectuoses amb l’entorn (plafons informatius, papereres, passeres per 
travessar rierols, barreres d’accés...) 
 
9. Engegar una campanya de sensibilització sobre  els residus. Proposta de 
coordinar una recollida de deixalles simultània en diversos espais dels Pirineus. 
 
10. Promoure jornades de formació en educació ambiental, destinades a guies 
de muntanya (coordinat per FESPIRI) i a serveis turístics i de desenvolupament 
rural (coordinat per AMCOMU). 
 
11. Ambdues entitats es mostren disposades a fer els passos necessaris per tal 
que, un cop elaborada la Guia de bones pràctiques per a activitats esportives a 
l’aire lliure, aquesta sigui d’obligat compliment. 
 
I en prova de conformitat amb tot el que s’hi ha exposat, signem aquest 
document. 
  
  
   
 
  
  
Flor Descamps,       Bru Picot, 
presidenta de FESPIRI                           vicepresident d’AMCOMU 



  
         

   

*Preguntes Grup Investigació Activitats Humanes: 

1- Vocabulari. Definiu amb les vostres paraules els següents conceptes que apareixen en el text: 

Cartografia 

Fenologia 

Sensibilització 

2- Penseu maneres de reduir o evitar que es llancin deixalles a la muntanya. Imagineu una campanya, 
una acció o una norma. 
 
3- Quines activitats esportives a l'aire lliure es fan a la vostra zona? Penseu com poden afectar a 
l'entorn natural. 

4- Escriviu les idees principals del text (Aquestes idees les podreu exposar a la resta de grups 
d'investigació) 

 


