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RESUM 
Aquesta tesi doctoral presenta una proposta metodològica que permet modelar 
els processos de presa de decisions en el maneig del Parc Nacional Waraira 
Repano de Veneçuela. La mateixa contempla la identificació dels principals 
factors de maneig, els actors i les seves relacions en el sistema de gestió, i la 
priorització d'estratègies per impulsar el compliment dels objectius de 
conservació de l'àrea protegida. Per aconseguir els propòsits de la investigació, 
s'aborda l'enfocament DPSIR (FPEIR en espanyol, Forces Motrius-Pressions-
Estats-Impactes i Resposta), l'anàlisi de xarxes socials (ARS) i el Procés Analític 
de Xarxa (Analytic Network Process, ANP).  

L'estudi contempla l'anàlisi dels problemes de gestió dels parcs nacionals, amb 
èmfasi en el Waraira Repano de Veneçuela. Així mateix estableix els factors 
rellevants en el maneig del Parc Nacional i formula una sèrie d'indicadors que 
permeten monitoritzar els principals atributs de l'àrea protegida, en particular 
vinculats als objectius de conservació de la biodiversitat, i dels béns i serveis 
ambientals. De la mateixa manera, aquesta tesi estudia els actors vinculats al 
sistema de maneig de l'àrea protegida, tant a l'intern com a l'extern dels seus 
programes de gestió, i analitza les relacions existents entre els diversos grups 
d'interès del Parc Nacional, a fi de documentar els fluxos d'informació entre els 
membres de la xarxa de maneig. Finalment la investigació construeix un model 
que representa el problema de decisió el més proper a la realitat, capturant les 
principals interaccions que es produeixen en l'entorn, donada la seva elaboració 
i complexitat. Això inclou la identificació dels criteris de decisió, l'agrupació dels 
elements en components amb característiques comunes i l'anàlisi de les 
relacions entre elements.  

Per a l'assoliment dels objectius plantejats, es compta amb un destacat grup 
d'experts amb gran coneixement del àrea protegida i els seus programes de 
maneig. Amb ells es desenvolupen diverses tècniques metodològiques que 
inclouen focus groups, així com entrevistes estructurades per aixecar la 
informació requerida. Així mateix es recolzen els processos d'anàlisi mitjançant 
l'ús de programari com Superdecissions® i UCINET® que proveeixen eines de 
càlcul i representació gràfica que faciliten l'anàlisi dels resultats.  

La investigació permet la identificació de 54 factors rellevants en el maneig del 
Parc Nacional, que van ser prioritzats després de la seva avaluació i validació 
per part d'un grup d'experts en funció de la seva rellevància per al compliment 
dels objectius de l'àrea protegida. També inclou l'anàlisi de 64 actors i les seves 
relacions entre si, dins dels processos de presa de decisions vinculats a la 
gestió de l'àrea protegida. Finalment, la investigació estableix el model de 
decisió format per cinc clústers, que agrupen 18 criteris i 7 alternatives, que 
permeten prioritzar les estratègies de maneig més importants per a aquesta 
àrea sota règim d'administració especial, formulant una sèrie de recomanacions 
d'interès i aplicació per l'àrea sota estudi.  

Aquest model de decisió que es deriva de la proposta metodològica pot ser 
aplicat a altres àrees protegides de similar conformació físiconatural i social a 
Veneçuela i el món. 


