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FGC i Medi Natural signen un conveni 
per promoure el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i l’estació de Port Ainé 
 

 
• Fomentaran les activitats a l’aire lliure, l’esport , el respecte per la 

natura i l’entorn i el coneixement del medi natural   
 
• FGC es compromet a informar i acordar amb el Parc l es activitats 

que s’hagin de dur a terme per preservar i adequar- se als seus 
valors ambientals 

 
  
La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat (DGMNB), adscrita al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM), i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, han signat un conveni de col·laboració per a la 
promoció i el desenvolupament de projectes conjunts en l’àmbit del Parc natural 
de l’Alt Pirineu i l’estació d’esquí de Port Ainé. La finalitat de l’acord és divulgar, 
potenciar i promoure aquests espais de gran valor natural mitjançant elements 
que fomentin l’esport i les activitats a l’aire lliure, el respecte per la natura i el 
coneixement del medi natural, la geologia, la fauna i la flora. 
 

 
Anna Panisello, alcaldessa de Llavorsí, Enric Ticó,  president de FGC, Josep Escorihuela, 
director general del Medi Natural, i Agustí López, president de la Junta Rectora del Parc 
natural de l’Alt Pirineu. 
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Així, FGC informarà i acordarà amb el Parc les condicions d’implantació i 
desenvolupament de les activitats que hi vulgui dur a terme per garantir-ne la 
seva adequació. L’empresa es compromet a fer difusió de l’oferta turística del 
Parc. 
 
D’altra banda, Medi Natural assessorarà FGC en relació amb el component 
ambiental de les propostes que es facin sobre noves instal·lacions, 
equipaments o activitats turístiques i de lleure que es realitzin al domini 
esquiable de Port Ainé. A més, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i FGC promouran 
i establiran projectes conjunts en els següents àmbits d’actuació: 
 
• Projecte, disseny i construcció d’un mirador singular en el Pic de l’Orri, que 

s’integraria en la Xarxa de miradors de paisatge del Parc 
• Creació de productes mixtos tipus remuntador-itineraris temàtics 
• Ambientalització de la gestió de les instal·lacions d’FGC vinculades a l’àmbit 

del Parc, especialment de l’hotel i la cafeteria 
• Realització d’exposicions itinerants en l’hotel i l’alberg 
• Realització de sessions formatives sobre el Parc al personal de servei en 

els establiments i instal·lacions d’hostaleria d’FGC 
• Cessió d’aules en l’hotel per a activitats de divulgació del Parc 
• Senyalització  del patrimoni natural del Parc proper a l’estació 
• Creació i instal·lació en els aparcaments de plafons d’itineraris recomanats 
• Presència creuada en fulletons en els centres d’informació i links directes 

des de les pàgines web 
 
La durada del conveni és d’un any i es podrà prorrogar per períodes anuals.  
 
 
 
12 de juliol de 2012 


