
   

 

 

CODI  ÈTIC 
 

( D’OBLIGAT COMPLIMENT PER TOTS ELS ASSOCIATS ) 

 

 

 

 

 

PUNT 1: Circular únicament pels camins i pistes ja existents, evitant en tot 

moment fer dreceres o circular camp a través. 

 

PUNT 2: Circular sempre molt a poc a poc. 

 

PUNT 3: Dona preferència sempre a caminants, bestiar, ciclistes, etc., aturar-se 

completament sempre, per a facilitar el màxim la circulació de tots ells. 

Procura saludar al passar, dir “Bon dia” o “Bona Tarda”, que vegin que 

som persones civilitzades. 

 

PUNT 4:  Deixa les portes, portelles i cadenes que creuis sempre tancades. La seva 

funció és evitar que el bestiar abandoni una zona determinada, així que 

generalment estan tancades. Si fos necessari que estiguessin obertes ja les 

obrirà el pagès que acompanya el bestiar quan canvia de lloc. 

 

PUNT 5: Travessa el riu només en cas de necessitat. Si existeix un camí alternatiu 

o un pont, utilitza’l. 

 

PUNT 6: Porta sempre bosses de plàstic fort, amb les que puguis recollir qualsevol 

brossa que originis o que et trobis pel camí i porta-ho al contenidor més 

proper. 

 

PUNT 7: No llencis cap objecte, recorda que si fumes has de guardar les burilles, 

fins que tornis a casa i no llençar-les al camí. 

 

PUNT 8: No facis mai foc. El risc d’ incendi als nostres boscos és molt elevat, 

sobre tot als mesos d’ estiu. Si observes qualsevol punt d’ incendi que no 

puguis apagar amb els teus mitjans, avisa immediatament a les autoritats 

competents.  

 

PUNT 8/1: Portar sempre el número d’emergència de bombers 085 o ADFs de la 

zona 618301355, memoritza’l al teu mòbil, i en cas de veure un incendi 

avisa immediatament. 
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PUNT 8/2: Col·labora sempre amb els ADFs de la teva zona, sempre estaràs 

informat dels perills i riscos que hi ha; també de les seves necessitats. 

Ajudal’s. 

 

PUNT 8/3: En cas de voler ser voluntari en l’ extinció d’ un incendi, posat en 

contacte o ves al Ajuntament afectat. Respecta sempre les ordres que et 

donin bombers, ADFs o qualsevol autoritat. No accedeixis als llocs on es 

treballa sense estar identificat com a voluntari. SI no ho estàs i et perds 

no et trobaran a faltar i no et buscaran. 

 

PUNT 9: La fressa excessiva és especialment molesta; sempre que estiguem aturats 

hem de parar el motor. Actuant silenciosament podràs escoltar la natura. 

 

PUNT 10: La moto no ha perdre mai cap líquid. Hem d’ efectuar un manteniment 

escrupulós, per evitar qualsevol pèrdua de fluids mentre estiguem a la 

muntanya. 

 

PUNT 11: El nostre motor ha d’estar sempre a punt. El tub d’ escapament no ha d’ 

emetre ni fums excessius, ni un sol decibel de fressa per sobre del que 

seria normal en una moto nova. 

 

PUNT 12: Evita les grans concentracions. Si vols gaudir de la muntanya, no té sentit 

convertir-la en una autopista amb decenas de motos. Si les colles d’ 

amics són massa nombroses s’hauran de fer grups de maxim 7 motos i fer 

camins diferents. 

 

PUNT 13: Recorda que una de les nostres obligacions es d’ajudar a la conservació 

de camins i corriols. Neteja els camins i corriols d’ arbres caiguts o 

matolls que no deixin passar així com esllavissades produïdes per les 

inclemències climàtiques o l’ abandonament. 

 

PUNT 13/1: Recorda també, que es la teva obligació com a persona ajudar els de la 

teva espècie. Si trobes algú amb qualsevol dificultat, ajuda’l en tot el que 

sigui de menester. 

 

PUNT 14: Respecta les propietats privades i els conreus. Tot i que un terreny de 

conreu pugui semblar abandonat, no hem de trepitjar-lo ni tan sols per fer 

maniobres. Recorda que te un propietari. 

 

PUNT 15: Recorda que la gent del camp és a casa seva i tu ets un convidat. 

Respecta’ls sempre, sigues amable, relacionat al màxim amb ells. Les 

històries de la gent són una inestimable font de coneixements. 

 

PUNT 16: Evita sempre les confrontacions de qualsevol mena. En cas de 

discrepàncies amb propietaris o vigilants de suposats camins particulars o 

si penses que alguna cosa és injusta, ja ho aclariràs després, degudament 

informa’t i amb la llei a la mà. Té més valor un sol somriure que un milió 

de males cares. 

 



PUNT 17: Si vols visitar alguna zona protegida o amb una norma restrictiva, 

sol·licita els permisos administratius oportuns. 

 

PUNT 17/1: Si no estàs d’ acord amb les lleis intenta canviar-les, mai saltar-les. Ja 

existeixen mecanismes perquè això passi. 

 

PUNT 18: Respecta sempre escrupolosament les indicacions de les autoritats ( 

estatals, autonòmiques, municipals i las dels Amics de la Vall del Ges ) o 

qualsevol senyalització que trobis i ves degudament documentat. 

 

PUNT 19: Intenta arribar a una entesa amb pescadors, caçadors, excursionistes etc 

per coincidir el mínim possible i així no molestaràs les seves activitats, ni 

ells les teves. 

 

PUNT 20: Hi ha una norma que agrupa totes les anteriors: aconsegueix sempre que 

surtis a la muntanya, que no es noti que hi has estat , sinó és per millorar-

la. 

 

 

 


