Parc Natural del Cadí-Moixeró
Vallcebre
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Hostalets.
Alçada:

Berguedà
Centre d'Interpretació del Parc Natural Cadí-Moixeró, c/ La
Vinya nº1, 08695 Bagà.
Carretera B-400, km 3, trencant a mà esquerra direcció als
804

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.22263
1.84073
404327
4675146

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08293-89
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
DOGC 357, del 24 d'agost del 1983
Fàcil
Lúdic
Privada
Varis propietaris.
Anna Junyent Traserra
dc., 20/05/2009 - 02:00

El Parc Natural del Cadí-Moixeró es troba dins la classificació de parc de muntanya, ja que
les seves altituds van dels 900 als 2648m de la Canal Baridana ,que és el seu punt
culminant. És un parc de gran extensió, més de 40 mil hectàres, on podem trobar gran
diversitat d'espècies de fauna i flora. Situat al Pre-Pirineu, el tipus de roca, majoritàriament
calcària, ocasiona un relleu esquerp.
Pel que fa a la vegetació, les parts més altes, de més de 2000 metres, són cobertes de
prats alpins. Més avall, a l'estatge subalpí, trobem boscos de pi negre. El sotabosc és
integrat sobretot per matolls de ginebró, de neret i de boixerola. A les parts més
baixesd'aquests boscos i al vessant nord de les serralades es troben boscos d'avets. A
l'estatge montà trobem, a les parts més humides, el faig, mentre que els roures i les alzines
ocupen els solells. El pi roig forma majoritàriament els boscos de les zones baixes i mitjanes
del parc, amb un sotabosc integrat bàsicament pel boix. En aquestes zones baixes hi ha
també prats de dalla.
Pel que fa a la fauna, entre els mamífers destaca l'isard. El cérvol i el cabirol han tornat a
repoblar el parc després de la seva extinció. Altres mamífers són la marmota, l'ermini, la
marmota i el llop. Els ocells més vistos són el trencalòs, l¡àliga daurada, el voltor comú, el
gall fer, le perdiu xerra i el mussol pirinenc. El llangardaix verd o lluent i la serp verda-igroga són els rèptils més destacats, i en canvi, dels amfibis, ho són el tritó pirinenc, la
granota roja i el tòtil. Els principals peixos del Parc són la truita, el barb de muntanya i el
barb roig.
Una petita part del municipi de Vallcebre està dintre el Parc Natural, concretament, la seva
part nord. La zona del municipi que pertany al Parc Natural és la més propera a la riera de
Saldes, tot al voltant de la zona coneguda com els Hostalets.
Observacions:
Concretament, només la part dels Hostalets del municipi de Vallcebre, pertany al Parc
Natural del Cadí-Moixeró.

Història
El Parc Natural del Cadí-Moixeró es va crear pel Decret 353/83, de 15 de juliol, de Declaració del
Parc Natural del Cadí-Moixeró (DOGC 357, del 24 d'agost del 1983). Comprèn les serres del
Cadí i del Moixeró, el massís del Pedraforca, bona part de la Tossa d'Alp i el Puigllençada. Té
una superfície total de 41.342 ha que es reparteixen entre les comarques del Berguedà, l'Alt
Urgell i la Cerdanya. L'òrgan rector està format per la Junta Rectora del Parc i el Consell Directiu
(amb seu a l'oficina de Bagà); i l'òrgan gestor és el Departament del Medi Ambient i Habitatge,
Direcció General del Medi Natural, Servei de Parcs. La gran extensió del Parc fa que s'hi pugui
trobar gran diversitat de flora i fauna.
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http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/cadi/inici….
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