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Raó de ser i valors 

Cerdanya en Acció pel Clima (d’ara en endavant CAC) va constituir-se el 27 de setembre 

de 2019, com a moviment ecologista transversal, dedicat a la promoció d’actuacions per 

a la protecció de la salut mediambiental i de la societat cerdana. Posteriorment, 

l’organització es va convertir en plataforma el febrer de 2020. La missió de CAC és 

contribuir a desenvolupar la Cerdanya com a territori sostenible en el qual l’activitat 

econòmica es recolza en la societat i l’entorn natural de manera que aquests tres pilars 

permeten fer del territori un referent a nivell internacional pel que fa al desenvolupament 

sostenible. 

Per acomplir aquest objectiu a llarg termini, l’associació basa les seves accions en els 

següents valors: 

➢ Transversalitat: Tothom és benvingut a participar en la iniciativa, sigui quin sigui 

el seu origen, la seva etnicitat, el seu ethos o la seva orientació política1. 

➢ Assemblearisme: L’associació pren sempre decisions negociades en 

processos dirigits per la junta i oberts a tots els membres del grup. Sempre 

s’escolta totes les veus i es premia incorporar-les en els processos interns de 

decisió. 

➢ Ecologisme: Totes les actuacions realitzades aniran orientades a protegir el 

medi ambient, atès que només uns ecosistemes sans asseguren una població i 

una economia saludables. 

➢ Conservacionisme: Generalment, l’associació donarà suport als projectes de 

desenvolupament econòmic i/o social que no afectin negativament el medi 

natural i permetin la conservació dels ecosistemes. Si un projecte d’aquest tipus 

entra en conflicte amb la conservació dels ecosistemes, el grup sempre donarà 

preferència a la conservació del medi natural. 

 

 
1 S’exclou de manera clara i sense excepcions l’extrema dreta (entesa com el neoliberalisme i el 
feixisme) d’aquesta descripció. 
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Eixos de treball 

Els principals eixos de treball de l’associació són tres: 

 

1. Les accions que es duen a terme al territori, individualment, col·lectivament 

o en col·laboració amb altres entitats. En les accions s’intenta involucrar al 

màxim la població, les entitats i les institucions cerdanes. 

 

2. La pedagogia per fer arribar a la població de la comarca les accions i la 

problemàtica que es treballa, creant materials i noves accions en les quals 

puguin participar. 

 

 

3. La divulgació mitjançant les xarxes socials i altres eines de comunicació de 

les problemàtiques i accions que es duen a terme. 
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Posicionaments 

En base als valors i als eixos de treball adoptats, l’associació es posiciona de la següent 

manera enfront les temàtiques aquí descrites2: 

I. Conservació del medi ambient: El CAC prioritza sempre la conservació del 

medi natural pel seu valor intrínsec. L’organització sempre prendrà decisions i 

realitzarà accions dirigides a complir amb aquesta raó de ser. En línia amb 

aquest objectiu, el CAC demana que s’ampliï el Parc Natural del Cadí-Moixerò, 

s’integrin en una àrea protegida totes les riberes del Segre a la vall i es protegeixi 

la Reserva Nacional de Caça de la Solana. 

i. Ecosistemes de muntanya: L’associació es mostra a favor de 

l’establiment de limitacions per l’accés a diverses àrees d’alt interès 

ecològic protegides per la xarxa europea Natura 2000 i altres àrees 

d’interès. En aquestes àrees, el CAC proposa la limitació dels espais i 

camins accessibles a vianants i bicicletes, així com la prohibició total de 

la circulació de vehicles motoritzats (excepte en el cas dels serveis 

d’emergència, investigadors científics, els ramaders, els serveis de 

manteniment dels espais naturals i els guardes/les guardesses de refugis 

de muntanya). El grup demana també que els Mossos de Muntanya i els 

Guardes Rurals patrullin les àrees naturals de la Cerdanya de manera 

efectiva i imposin sancions rellevants a tot individu que no compleixi la 

legislació vigent en matèria de respecte al medi natural. El CAC també 

demana a l’Administració que estableixi permisos per a la recol·lecció de 

bolets als boscos cerdans i eduqui la població perquè aquesta realitzi una 

recol·lecció adequada. 

ii. Gestió forestal: El CAC demana a l’administració pública que apliqui la 

legislació vigent en matèria de l’aprofitament econòmic d’àrees forestals. 

A més, el CAC demana a qualsevol ens, públic o privat, que respecti les 

recomanacions de l’ONU i la UE en matèria de preservació i restauració 

d’ecosistemes. L’associació es mostrarà sempre en contra 

d’aprofitaments que impliquin una afectació en els ecosistemes que no 

hagi estat estudiada prèviament de manera minuciosa a través d’eines 

com un estudi d’impacte ambiental. 

 
2 L’estructura de les temàtiques està dissenyada per cobrir els continguts de tots els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. 
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iii. Biodiversitat: La biodiversitat és clau per l’equilibri de tots els 

ecosistemes. Per tant, el CAC es posicionarà sempre a favor d’aquelles 

activitats dedicades a preservar i conservar la biodiversitat. L’entitat 

també donarà sempre suport a les activitats docents i de divulgació 

dedicades a educar la població local sobre la rellevància de la diversitat 

genètica i d’espècies per mantenir uns ecosistemes cerdans viables a 

mig i llarg termini. Així mateix, l’entitat es declara en suport de la protecció 

d’espècies típiques de la vall (ex. el gall fer, diversos tipus d’orquídies i 

molts altres) i es posicionarà sempre en contra de qualsevol tipus de 

projecte que pugui tenir un efecte negatiu en les poblacions locals 

d’aquests éssers vius. Això inclou totes les activitats de caça esportiva, 

de la qual el CAC es posiciona completament en contra. El CAC exigeix 

a l’Administració que dugui a terme censos fiables de les espècies 

presents a la vall i que organitzacions del tercer sector consideren que 

es troben en perill d’extinció o en situació de vulnerabilitat. El CAC 

demana també que les reintroduccions de grans mamífers (el llop i l’os) 

al Pirineu es realitzin amb un previ estudi del seu impacte ambiental. En 

relació en aquest darrer punt, es demana que s’apliqui la legislació de 

protecció d’espècies en perill d’extinció als exemplars reintroduïts i es 

persegueixi amb tot el pes de la llei qualsevol caçador furtiu que faci mal 

o mati un exemplar d’aquestes espècies. 

iv. Ecosistemes lacustres i aiguamolls: El CAC demana a les 

administracions locals que eduquin la població i els turistes sobre la 

fragilitat dels ecosistemes lacustres i els aiguamolls a la Cerdanya i altres 

indrets del Pirineu. Específicament, es demana la prohibició dels banys 

en estanys i la instal·lació de passarel·les marcades en els aiguamolls. 

El CAC també es mostra totalment en contra de la pesca esportiva amb 

mort al Pirineu. 

v. Recursos hídrics: L’associació demana un ús responsable de les fonts 

d’aigua naturals i demana que no es realitzin canalitzacions i 

aprofitaments dels recursos hídrics sense tenir prèviament en compte 

l’impacte que aquestes modificacions poden tenir en la fauna i la flora 

locals. El CAC també demana que s’aprofiti l’aigua dels rius 

adequadament i sense modificar el seu cabal de manera substancial. 

L’associació es mostra en contra de la construcció de nous pous i 

demana que es clausurin tots els pous il·legals existents a la Cerdanya. 
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vi. Ecosistemes marins: El grup es mostra totalment a favor de la prohibició 

de plàstics d’un sol us i dona suport a la construcció de depuradores que 

evitin els vessaments al riu que són comuns a la vall cada any en 

períodes d’alta ocupació. Tot i que som lluny del mar és la nostra 

responsabilitat assegurar la viabilitat dels ecosistemes del Mediterrani 

Occidental. 

II. Canteres i pedreres: El CAC es posiciona en contra de la creació de noves 

canteres i pedreres a la Cerdanya. També demana un aprofitament el màxim 

sostenible possible de les canteres i pedreres ja existents, així com la restitució 

adequada d’aquelles que ja hagin estat esgotades. Això implica un pla de 

restauració dels ecosistemes circumdants així com el control del tipus de residus 

utilitzats per omplir els espais que hagin quedat buits. 

III. Turisme: El CAC promociona un model de turisme sostenible amb limitacions 

d’aforaments i on es protegeixi el medi ambient de manera prioritària. El CAC 

dona suport a un model turístic de qualitat centrat en la salut i el coneixement 

natural i geològic, que faci de la Cerdanya una destinació per a totes aquelles 

persones que busquin estar en contacte amb la natura de manera respectuosa i 

que premiï la conservació del medi ambient. Un model d’aquest tipus disminuiria 

la pressió turística i també milloraria el benestar de la població local. El CAC 

considera que el projecte de candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu 

ha de ser transparent i sostenible. Cal informar-ne la població i s’ha de sotmetre 

el projecte a consulta vinculant universal dels residents del Pirineu. 

IV. Desenvolupament urbanístic: L’associació es mostra totalment en contra de 

les requalificacions de terreny rural a terreny urbà. L’entitat demana als 

ajuntaments que disminueixin el dany ja realitzat al medi ambient a partir de  

requalificacions de terreny urbà a terreny rural en tots els casos que això sigui 

possible. El CAC donarà suport a qualsevol empresa o entitat en projectes de 

desenvolupament de models d’arquitectura sostenible (ex. biomimètica, baix 

consum energètic, materials renovables o reciclats). 

i. Estètica urbana: El CAC demana a les empreses constructores que 

respectin en les seves tasques l’estètica urbana preexistent a la vall i es 

limitin a l’estil d’arquitectura endèmic de la Cerdanya.  

ii. Materials: El CAC s’oposa a l’ús de materials de construcció amb 

excessiva petjada de carboni, que provinguin de llocs molt allunyats de 
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la Cerdanya quan n’hi hagi de similars de més propers. El grup també es 

posiciona contra la utilització de materials no sostenibles per a noves 

construccions i recomana a les empreses constructores que certifiquin 

els seus projectes amb els segells de sostenibilitat LEAD o BREEAM. 

iii. Construccions a les quals ens oposem (de manera general): nous 

habitatges de segona residència, instal·lacions relacionades amb l’esquí 

alpí, hotels de luxe, instal·lacions relacionades amb el golf, aeròdroms i 

aeroports (i potencials ampliacions), noves carreteres, polígons 

industrials que no estiguin integrats en nuclis urbans, instal·lacions de 

generació d’energies no renovables, àrees de recreació (ex. barbacoes) 

en medis rurals i altres instal·lacions en medis rurals. El CAC s’oposa 

igualment a la construcció de qualsevol nova instal·lació esportiva 

dedicada als JJOO al Pirineu fora de terrenys urbans ja existents. 

iv. Construccions a les quals donem suport (de manera general): parcs 

tecnològics sostenibles, hospitals, centres de salut no turístics, centres 

de recerca, museus, jardins i parcs en terreny urbà amb espècies 

autòctones, escoles, centres d’ensenyament superior relacionats amb el 

medi ambient i els esports de muntanya, depuradores, centres de 

reciclatge, instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum o el 

consum en comunitat, espais de baix impacte visual i ecològic pel 

manteniment del Parc Natural del Cadí-Moixerò, refugis de muntanya, 

construccions de suport a la fauna autòctona i fonts i instal·lacions 

necessàries per la prevenció d’incendis forestals (d’acord amb el criteri 

dels Bombers de la Generalitat i no el del dels ajuntaments). 

V. Pobresa: L’associació es posiciona a favor de totes les mesures socials i 

econòmiques que permetin acabar amb la pobresa en l’entorn de la Cerdanya, 

Catalunya, Espanya i el món. L’associació promocionarà qualsevol actuació que 

permeti un desenvolupament social sostenible que apropi les persones i la 

natura. El grup mostra una especial preocupació per la pobresa energètica 

derivada de la injustícia del sistema actual de producció i distribució d’energia. 

L’associació es preocupa per la manca d’habitatge a la vall, que afecta sobretot 

els joves. Es considera que aquesta situació és en part fruit de la especulació 

immobiliària i es responsabilitza les Institucions públiques de trobar-hi una 

solució. 
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VI. Drets humans: L’associació declara la seva adherència total a la Declaració 

dels Drets Humans de la ONU i defendrà els drets dels infants, els migrants, les 

dones i el col·lectiu LGTBIQ+ allí on sigui necessari fins aconseguir un 

ecosistema social sostenible, on tothom tingui els mateixos drets, les mateixes 

responsabilitats i les mateixes oportunitats. 

VII. Treball: El grup es mostra en contra de la temporalitat del treball a la vall, que 

prové de l’alta dependència en el turisme de cap de setmana. Per acabar amb 

aquesta situació, el grup proposa un model econòmic i social sostenible basat 

en el turisme de salut, el benestar de la població local i el desenvolupament de 

parcs de recerca i centres d’estudis lligats al territori que permetin atreure capital 

humà a la vall al mateix temps que s’assegurin llocs de treball d’alta qualitat pels 

cerdans i les cerdanes. 

VIII. Mobilitat: El CAC demana a la població que optin per mitjans de transport el 

màxim de sostenible possible.  

i. Cotxes: Això implica no adquirir cotxes que funcionin en base al gasoil i 

limitar l’adquisició de cotxes que funcionen en base a la benzina en 

aquells vehicles que siguin híbrids.   

ii. Infraestructures existents: El CAC dona suport al desenvolupament de 

les vies de comunicacions de transport públic ja existents el 2021 (sense 

construir-ne de noves). Això implica principalment un transport públic 

interurbà de qualitat en base a busos de baix consum de combustibles 

fòssils i una millora en la línia fèrria entre Espanya i França. Pel que fa la 

línia entre Barcelona i Puigcerdà es demana que s’asseguri el 

manteniment de les infraestructures i es millori la velocitat de les 

comunicacions fins que sigui possible viatjar entre les dues poblacions 

en menys de dues hores i trenta minuts. El grup es mostra a favor de la 

construcció de corredors ecològics en infraestructures ja existents. 

iii. Noves infraestructures: El CAC es mostra en contra de la construcció de 

noves carreteres, que són a dia d’avui completament innecessàries a la 

Cerdanya i produeixen un gran impacte en els ecosistemes circumdants, 

en fragmentar-los de manera irreparable. El grup es mostra especialment 

en contra dels projectes per construir un túnel de Toses, construir un tren 

entre la Seu d’Urgell i Andorra, construir una autovia del túnel del Cadí al 

del Pimorent i construir un túnel per la vall de la Llosa fins Andorra. 
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iv. Aeroports i aeròdroms: El CAC també s’oposa a la construcció de 

qualsevol nou aeroport amb afectació al Pirineu (especialment el 

d’Andorra). El grup tampoc donarà mai suport a la construcció o expansió 

d’aeròdroms a la Cerdanya. 

v. Tanques de metall: El CAC demana a l’administració que asseguri que 

totes les tanques de metall en carreteres tenen les proteccions adients 

per evitar danys als motoristes en cas d’accident. 

IX. Residus: El CAC exigeix als ajuntaments que compleixin amb la llei i 

implementin mesures per assegurar que el cent per cent dels residus destriats 

pels ciutadans arriben a plantes de reciclatge certificades a Espanya i/o França. 

També es demana a les entitats públiques que duguin a terme programes 

innovadors per incentivar l’economia circular a la vall en consonància amb les 

cinc Rs: Reduir, Refabricar, Reparar, Reutilitzar i Reciclar. Aquestes iniciatives 

han de ser diverses i hi han de tenir accés totes les empreses i ciutadans del 

territori. També es demana als ajuntaments i als mossos d’esquadra que 

s’assegurin que les empreses de construcció, ramaderia, jardineria i indústria 

retiren i reciclen els materials utilitzats en les seves tasques, d’acord amb la llei 

i els incentius que reben de la Generalitat i altres entitats públiques. 

i. Abocadors: El CAC exigeix a l’administració que asseguri que només 

aquells residus no reciclats per la població acabin en abocadors o 

incineradores. Aquells residus reciclats pels ciutadans han de ser tractats 

en plantes adients allí on sigui possible. De la mateixa manera, es 

demana a l’administració que promocioni l’economia circular per reduir la 

producció de residus i evitar obrir nous abocadors a la vall. 

ii. Compostatge: El CAC demana a l’administració que posi a l’abast de la 

ciutadania i dels negocis, contenidors i centres adients pel compostatge 

de residus orgànics. 

X. Energia: El CAC es mostra a favor de la producció, distribució i comercialització 

d’energies renovables, en general . El grup es mostra en contra de la producció, 

distribució, comercialització i activitats associades a totes aquelles energies que 

no siguin renovables. A continuació es detalla el punt de vista del grup sobre 

cada un dels tipus d’energia: 
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i. Solar tèrmica: L’energia solar mecànica en base a tubs pel calentament 

de l’aigua és altament sostenible i compta amb el suport total del CAC, 

sempre que es respecti la legalitat en la seva instal·lació. 

ii. Solar fotovoltaica: L’energia solar fotovoltaica té una petja de carboni 

considerable en la seva producció, però la seva utilització sovint 

compensa sobradament aquest impacte més enllà de la neutralitat en 

carboni. El CAC es mostra a favor dels petits parcs solars privats o d’ús 

cooperatiu. El CAC es mostra en contra dels projectes d’especulació en 

grans camps de plaques fotovoltaiques i es reserva el dret a jutjar cada 

cas presentat per establir si una instal·lació és sostenible o no, d’acord 

amb el criteris contra l’espoli energètic. 

iii. Eòlica: L’energia eòlica prové de molins de producció i reciclatge 

complex. Tot i així, la seva utilització tant en terra com mar es àmpliament 

sostenible, atès que el vent és un recurs renovable. Com en el cas de 

l’energia solar fotovoltaica, el CAC es reserva el dret a jutjar cada projecte 

d’energia eòlica per separat, per establir-ne la sostenibilitat i respecte pel 

medi ambient. 

iv. Hidroelèctrica: El grup es posiciona a favor de les centrals 

hidroelèctriques com a font energètica sostenible i renovable, sempre 

que les instal·lacions tinguin en compte les comunitats locals en el seu 

disseny, construcció, ús i desmantellament. Si es produeix un espoli 

econòmic i/o energètic que no respecti els cabals ecològics del riu, el 

grup sempre se situarà en contra de la instal·lació en consideració. 

v. Geotèrmica: L’energia geotèrmica és altament sostenible i renovable. Per 

tant, el grup es posiciona a favor d’aquest tipus d’energia sempre que les 

instal·lacions necessàries per explotar-la no se situïn en espais naturals 

protegits. 

vi. Biomassa: Darrerament, la Unió Europea ha establert que la biomassa 

és una font d’energia renovable. Això és fals en la majoria de casos, atès 

que en els últims anys s’ha demostrat que la majoria de biomassa 

cremada a la UE en forma de pellets prové de tales no selectives de 

boscos del centre i el sud dels Estats Units d’Amèrica. Per tant, el grup 

es posiciona en contra de l’ús de biomassa a menys que les calderes en 

qüestió tinguin els filtres adequats per assegurar una contaminació 

atmosfèrica mínima i que la biomassa cremada provingui de la neteja de 
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fustes mortes, properes i que no provinguin de zones d’alt interès 

ecològic abans de la intervenció humana i de la seva recol·lecció. 

vii. Energia nuclear: L’energia nuclear de fissió és sovint objectiu de 

greenwashing per part de diversos actors socials, econòmics i polítics 

que la consideren una energia neta. Això no és cert, atès que els residus 

en forma de llods radioactius, si bé de gramatge baix, són 

extremadament perillosos pel medi ambient i l’ésser humà, així com 

persistents i difícils d’emmagatzemar de manera segura. Per tant, el CAC 

es posiciona de manera general contra l’energia nuclear de fissió. 

L’alternativa a aquesta energia és la nuclear de fusió, que produirà menys 

residus però, en tractar-se d’una fita tecnològica molt complexa, no 

estarà disponible al públic fins d’aquí un mínim de cinquanta anys. Per 

tant, el CAC se situa en contra de l’energia nuclear disponible avui dia en 

general. 

viii. Gas: El gas és una energia importada a Europa principalment des de 

Rússia i el nord d’Àfrica que, tot i que produeix al voltant d’un terç menys 

d’ emissions de CO2 que el gasoil, és també un combustible fòssil i no 

renovable. Per tant, el CAC es posiciona en contra del seu ús de manera 

general. 

ix. Cru de petroli, benzina i gasoil: El CAC es posiciona en contra de tots els 

combustibles, entre els quals es compten el cru de petroli, la benzina i el 

gasoil. També es posiciona de manera general en contra de totes les 

empreses que extreuen, liqüen, tracten, comercialitzen i/o transporten 

petroli. En especial, el CAC no considerarà mai treballar amb empreses 

d’aquesta índole que no estiguin realitzant esforços de descarbonització 

auditats de manera externa per programes públics, del tercer sector o de 

l’ONU. 

x. Biogàs i bioetanol: En els darrers anys, múltiples articles acadèmics han 

demostrat la insostenibilitat de les alternatives d’origen biològic als 

combustibles fòssils a nivell d’emissions i ús del sòl. Per tant, el CAC es 

posiciona en contra d’aquest tipus d’energia que es considera no 

renovable. 

xi. Cicles combinats: El CAC tolera les instal·lacions ja existents que 

apliquen cicles combinats a la producció d’energia com a pas necessari 

des d’una economia energètica no sostenible a una sostenible. No 
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obstant, es posiciona en contra de la construcció de noves plantes 

d’aquest tipus. 

xii. Tèrmica per incineració de residus: El CAC es posiciona en contra de la 

incineració de residus per aprofitament energètic i la posterior utilització 

de llods en carreteres. Fins que no es pugui assegurar que la incineració 

d’aquest tipus no té emissions de PM iguals a 0, el grup no considerarà 

un canvi en aquest posicionament. 

xiii. Altres tipus de tecnologies: El grup es reserva el dret a establir una 

doctrina sobre altres tecnologies un cop siguin n’existeixin prototips que 

comencin a ser introduïts al mercat energètic. 

XI. Contaminació: El CAC apel·la a la responsabilitat ciutadana i de l’administració 

per reduir al màxim la contaminació ambiental de tot tipus. 

i. Fluvial i lacustre: El grup demana a la població que s’abstingui de banyar-

se en llacs, estanys i aiguamolls que pertanyin a ecosistemes de 

muntanya, molt fràgils i greument afectats per substàncies químiques 

com les que contenen la majoria de cremes solars venudes arreu avui 

dia. El grup també demana al Consell Comarcal de la Cerdanya que 

construeixi les depuradores que van ser promeses en l’acte de clausura 

en les consultes sobre el Pla de Turisme Sectorial (PAS) de 2021. Els 

nivells de diversos contaminants trobats a l’aigua dels rius i rierols de la 

Cerdanya l’estiu de 2020 demostren que les depuradores actuals són 

insuficients i cal construir-ne de noves per processar l’aigua del 

clavegueram dels diversos pobles de la vall i evitar vessaments. 

ii. Lluminosa: El CAC demana als ajuntaments que instal·lin a la via pública 

sensors de moviment per l’enllumenat i canviïn les bombetes i faroles 

obsoletes per d’altres que respectin el medi i contaminin el mínim 

possible. El grup també demana que de manera urgent es prohibeixi a 

les estacions d’esquí de Masella i Font-romeu il·luminar les pistes d’esquí 

de nit. El cas de la Masella és greu atès que fragmenta un ecosistema 

part de la nit, i parteix el territori circumdant al Parc Natural del Cadí-

Moixerò en dos. Això evita que les poblacions de diversos animals puguin 

creuar i dispersar-se, empobrint la biodiversitat dels ecosistemes de 

muntanya cerdans. 
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iii. Sonora: De manera general, el CAC s’oposa a la celebració de qualsevol 

activitat que superi els límits de decibels acceptables pels ecosistemes 

establerts per la comunitat científica. El grup també demana que 

qualsevol activitat amb un impacte sonor compti amb l’estudi d’impacte 

ambiental necessari abans de la seva celebració. El CAC exigeix als 

guardes forestals i mossos de muntanya que assegurin el respecte de la 

llei sobre vehicles motoritzats en muntanya, sobretot pel que fa les 

motocicletes de trial, quads i buggies. Els agents de la llei han de vigilar 

que en indrets protegits (com per ex. la serra de l’Àrtic i la vall de la Pera) 

no circulin mai vehicles motoritzats que no pertanyin als ramaders o 

agents públics autoritzats. La contaminació sonora d’aquest tipus afecta 

greument a la reproducció de múltiples espècies d’animals i estressa els 

ramats de vaques i cavalls, afectant també la seva salut. El CAC també 

demana als ajuntaments de la vall (especialment al d’Alp) que no 

autoritzin la realització de festivals com el Cerdanya Music Festival sense 

la realització d’un estudi d’impacte ambiental previ. 

iv. Atmosfèrica: El grup demana a l’administració que posi a l’abast de la 

població un transport públic interurbà de qualitat i de baixes emissions 

que connecti amb la línia de Rodalies que arriba a Puigcerdà des de 

Barcelona. També es demana que no s’eixamplin les infraestructures 

viàries per cotxes i que es consideri negociar amb la concessionària del 

túnel del Cadí un sistema de pagaments en base al tipus de vehicle 

(benzina, gasoil, híbrid, elèctric, quatre per quatre, etc.) que asseguri que 

part dels ingressos de la infraestructura es dediquin a la conservació del 

medi natural de la Cerdanya i el Berguedà. 

v. Salinització del sol: El CAC demana als ajuntaments i al Consell 

Comarcal que limitin la utilització de sal per les carreteres i carrers al 

mínim necessari a l’hivern. D’altra forma, la sal es filtra al sòl, salinitzant-

lo i fins i tot arribant als aqüífers, que després són utilitzats per les 

poblacions de la vall. 

XII. Institucions: El CAC només tractarà amb institucions públiques i privades quan 

aquestes es comprometin a adoptar processos de governança sostenibles i que 

tinguin en compte la societat i el medi ambient. 

XIII. Aliances: L’associació desenvoluparà aliances amb totes aquelles 

organitzacions que així ho desitgin per augmentar el teixit organitzatiu d’ens que 
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treballen per la conservació del medi ambient a la Cerdanya, al Pirineu i a la 

resta del món. Les úniques entitats amb les quals mai no treballarà són: entitats 

relacionades amb l’explotació laboral, infantil o sexual, entitats participants en el 

mercat petroler, institucions considerades corruptes pel grup, entitats il·legals o 

qualsevol entitat relacionada amb l’extrema dreta. 
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Accions contemplades 

Per aconseguir els seus objectius, el CAC considera la realització d’una sèrie d’accions 

(sempre que es donin les condicions de legalitat i seguretat adients): 

➢ Recollides de residus locals 

➢ Conferències dinamitzades per CAC o altres entitats 

➢ Congressos de trobada amb altres ens ecologistes o socials 

➢ Manifestacions pacífiques 

➢ Accions en vies de transport 

➢ Converses bilaterals amb institucions públiques (presentació de projectes o 

normes de regulació) i privades 

➢ Converses multilaterals amb grups d’interès del territori 

➢ Acords d’investigació amb altres entitats 

➢ Recollides de firmes 

➢ Assemblees amb membres i simpatitzants 

➢ Altres 
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Objectius 

Curt termini 

En els propers mesos, el CAC es constituirà de manera legal com a associació i establirà 

una junta i una assemblea general. Aquest manifest serà adoptat de manera oficial. De 

manera simultània es treballarà per desenvolupar un manifest conjunt amb altres entitats 

conservacionistes del territori per augmentar el pes de l’ecologisme social i rural a la 

comarca. 

 

Mig termini 

En els propers dos anys es treballarà per establir el CAC com l’ens principal i aglutinador 

de l’ecologisme cerdà. També es faran múltiples campanyes per sensibilitzar la població 

local en temes relatius a la protecció del medi ambient. 

 

Llarg termini 

En els propers deu anys, el CAC treballarà per acabar amb totes les pràctiques 

insostenibles a Cerdanya i assegurar la conservació i restauració dels ecosistemes de 

la vall. Igualment, es donarà suport a iniciatives per aconseguir una economia local més 

sostenible i menys basada en el turisme estacional. 


