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DOCUMENT DE COMPROMÍS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA AL CABRERÈS 
(COLLSACABRA) 
 
 
Biodiversitat 
 
La biodiversitat al Cabrerès (Collsacabra) és una font de bellesa per a moltes persones que tenen la 
consciència ecològica de promoure’n la sostenibilitat i la preservació. El valor essencial de la 
biodiversitat i el medi ambient rau en què és resultat d’un procés històric natural de gran antiguitat. Per 
aquesta única raó, la diversitat biològica d’aquest singular territori té el dret de continuar la seva 
existència. Les persones humanes i la seva cultura han de vetllar per a protegir-la i respectar-la. A més a 
més la biodiversitat és garantia de benestar i equilibri en la biosfera. Des de la nostra condició humana, la 
biodiversitat també representa un capital natural. L’ús i el benefici de la biodiversitat ha contribuït de 
moltes maneres al desenvolupament de la cultura humana i representa una font potencial per a fer front a 
necessitats futures. 
 
Promoguem i preservem-ne la seva sostenibilitat 
 
Camins 
 
Al llarg de la seva dilatada història la pedalada ha portat als participants a descobrir racons pels municipis 
del Cabrerès (Collsacabra): L’Esquirol, Tavertet, Rupit i Pruit; i de la Vall del Ges, Sant Pere de Torelló, 
de la comarca d’Osona i d’altres municipis veïns de la comarca. Els/les participants han passat per 
camins, senders i vies diverses: Camí Ral Vic-Olot, camí de Sant Jaume, camins ramaders, senders de 
Gran Recorregut (GR) i Petit Recorregut (PR), camins públics i privats, camins rurals de trànsit veïnal a 
molins, ermites, fonts i rieres... tots singulars i de gran valor sociocultural per al territori i el 
desenvolupament econòmic dels seus habitants d’avui i de temps passats. La fragilitat del medi es fa 
patent en la seva sobre utilització i en conseqüència l’empobriment del paisatge es posa de manifest. L’ús 
exclusiu dels camins privats el dia de la pedalada està subjecta a la sol·licitud per part de l’organització i 
a la posterior autorització expressa de propietaris/àries. La seva utilització la resta de l’any està 
restringida a usos particulars i privats. 
 
Preservem-los i gestionem-ne el bon ús 
 
Habitants 
 
La integritat paisatgística, el valor patrimonial i el valor agrari diferencial del territori han anat de la mà 
dels habitants del Cabrerès (Collsacabra). Ramaders, pastors, carboners, traginers i els vilatans i les 
vilatanes dels diferents nuclis urbans i masies disseminades han esculpit la història humana d’aquesta 
regió al llarg dels segles. Qualsevol ús, pràctica o activitat poc equilibrada i sostenible afecta i vulnera en 
mes o menys mesura el conviure serè entre els habitants i el seu entorn. Cal la cohesió de la comunitat 
local per tal de reduir tensions territorials i ressaltar la seva identitat cultural tan arrelada en aquest espai 
privilegiat. 
 
Escoltem-los i donem-los suport 


