10 anys de la regulació de
l’escalada al Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat.
Present i futur
Jornada tècnica
MONTSERRAT, dimarts 12 de juny de 2018
Presentació
El Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat és un dels llocs amb més
afluència de visitants de tot Catalunya.
Alhora, és un espai protegit on per llei
cal preservar-ne els valors naturals.
Compatibilitzar la preservació i protecció d’aquests valors i al mateix temps
permetre-hi desenvolupar tota mena
d’activitats culturals, de lleure, esportives, etc. requereix l’establiment d’un
consens entre tots els actors implicats.
A causa de l’orografia montserratina,
l’escalada suposa una activitat molt
popular a la muntanya. Per aquest motiu, l’any 2008, el Patronat de la Muntanya de Montserrat va aprovar i crear
una comissió per a la regulació de
l’escalada, les canals equipades i les
vies ferrades.
Després de 10 anys de la regulació de
l’escalada al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, cal analitzar el present i futur de la regulació de l’escalada
a Montserrat.

Organització

Programa
9.00 h Benvinguda i presentació
9.05 h Àrees regulades per la conservació de les aus rupícoles
Visualització del vídeo: "Rupícoles a Montserrat"
Resultat del seguiment de la nidificació de rapinyaires, temporada
2018
Sr. Gabriel Lampreave. Cos d’Agents Rurals.
9.30 h Balanç de la gestió de la regulació de l’escalada
Sra. Anna Fargas. Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
10.00 h L’ordenació de les zones d’escalada
Sr. Koki Gassiot. Responsable de l’escalada FEEC.
11.00 h Pausa-cafè
11.30 h Taula rodona: Quin futur volem per l’escalada a Montserrat?
Representant de la FEEC.
Representant de la Comissió tècnica de l’escalada.
Representant de la Subcomissió tècnica de l’escalada.
Membre de l’Associació Catalana d’Escalada Tradicional (ACET).
Membre de l’Associació per a la Defensa de l’Escalada i del seu Patrimoni (DEEP).
Moderador: Sr. Jaume Torralba. Cos d’Agents Rurals.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Xavier Aparicio. Gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Col·laboració

Lloc de realització
Sala del Venerable - Hotel Abat Cisneros. 4a planta
MONESTIR DE MONTSERRAT

Inscripcions

@ruralcat
@PNMontserrat
@agentsruralscat
@FEEC_cat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Patronat de la
Muntanya de Montserrat:
Telèfon: 935 536 076 - A/e patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

189092 / 4,00

