Roques de Gréixer i cim del Penyes Altes
Guardiola de Berguedà
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Cim del Moixeró
Vessant sud de la serra del Moixeró
1200-22275

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

42.30624
1.84226
404579
4684428

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Notes 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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08099-20
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Zona integrada en el Parc Natural del Cadí Moixeró i sotrmesa
a les normes i directrius de conservació i manteniment del
parc natural del Cadí Moixeró.
Legal
DOGC. 353/1983 de 15 de juliol. Llei 6/1982
Fàcil
Altres
Privada
08098A001100009
Pere Cascante i Torrella
dj., 06/07/2017 - 02:00

Vessant sud del Moixeró. Presenta un interès paisatgístic i destacat per la presència de les
roques calcaries amb avencs, coves i canals formant un paisatge càrstic i de gran bellesa
natural, destacant la canal de la Serp, la canal de Cabrera, la canal de la Miquela i la roca
Sança. Es tracta de roques que tenen un important desnivell que oscil·la entre els 1200 i els
2200 metres d'alçada generant un paisatge de gran bellesa natural.
Observacions:
Gràcies a la brigada dels serveis de manteniment i de gestió del Parc Natural el paratge es
manté en molt bones condicions. La serra del Moixeró impacta per la seva majestuositat, i
alçada fent-la visible des de la part baixa del Berguedà.

Història
La necessitat de protegir l'àrea de la serra del Cadí figurava ja en les previsions de planificació
regional que va fer, el 1932, la Generalitat de Catalunya de l'època republicana. Això es va
tornar a plantejar, molts anys després, en el Pla provincial de Barcelona del 1963, que preveia
espais naturals a la zona. El 1966 es va promulgar la llei que establia la Reserva Nacional de
Caça del Cadí, la qual inclou actualment, a més de la zona que avui és Parc Natural, les serres
del Verd i de Port del Comte. Aquesta llei, encara vigent, ordena els recursos de la fauna de
manera que el seu aprofitament cinegètic pugui representar una font d'ingressos per a les
poblacions que en formen part. Una altra figura de protecció inclosa dins l'espai que ocupa el
Parc Natural és el Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca, declarat per la
Llei 6/1982, de 6 de maig, de la Generalitat de Catalunya, que comprèn, a més de la muntanya
del Pedraforca, la vall de Gresolet. Finalment, per mitjà del Decret 353/1983, de 15 de juliol, de
la Generalitat de Catalunya, i a instàncies del Parlament de Catalunya, es va crear el Parc
Natural del Cadí-Moixeró. En l'àmbit europeu, el setembre de 1987, d'acord amb la Directiva
79/409 CEE, el Parc va ser declarat Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i, anys més
tard, mitjançant una Decisió de la Comissió de 22 de desembre de 2003, es va aprovar el seu
ingrés a la regió alpina dins la Xarxa Natura 2000, ja que és l'espai protegit català amb un
nombre més gran d'hàbitats i espècies de flora i fauna d'interès europeu (30 en cada cas),
d'acord amb la Directiva d'hàbitats de la Unió Europea.

Bibliografia
CORTINA RAMOS,A; GORDI I SERRAT,J (2007). Carta del Paisatge del Berguedà. Pacte
per a la protecció. Gestió i millora dels paisatges del Berguedà

Pàgina 2

Pàgina 3

