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CAPÍTOL 4.  ESTAT SOCIOECONÒMIC 
 
 

4.1.   Resum econòmic de l’últim decenni 
  

4.1.1. Anàlisi dels aprofitaments fustaners i no fustaners 
 

o Fustaners 
 

No és es té constància de cap assenyalament de fusta ni aprofitament de pi en el 
conjunt de la forest. Ens hauríem de remuntar dècades enrera per trobar l’últim 
aprofitament de pi en les forests d’Ainet de Cardós.  

  
o Llenyes 
 

Pel que fa a l’aprofitament de llenyes per ús veïnal es realitzen dins de finques 
particulars privades. 

 
o Productes secundaris no fustaners 
 

En aquestes forests els aprofitaments no fustaners són molt escassos, gairebé nuls, 
per dues raons, perquè hi ha forests veïnes molt més riques i segona, pel difícil accés 
rodat a les forests que fa que la gent busqui solucions més còmodes. 
 
    Aprofitament de bolets 
Tampoc existeix un aprofitament destacat pel que fa als bolets, les raons són per la 
manca de pineda, d’accessibilitat i per què les forests veïnes són reconegudes per la 
seva producció micològica.  
 
En tot cas, s’aconsella seguir les següents recomanacions:  

• Recollir aquells fongs comestibles que durant l’època de recol·lecció 
ultrapassin la fullaraca o la capa de matèria orgànica del sòl. És a dir, han de 
ser visibles. 

• No utilitzar cap eina o instrument auxiliar per la seva localització. Els fongs 
mai es tallaran arran de terra utilitzant eines de fulla estreta (ganivets o 
navalles), en tot cas aquesta eina pot ser utilitzada com a palanca per 
extreure el bolet. 

• Fer la recol·lecció dels bolets i no dipositar-los en bosses de plàstic. Sempre 
que es pugui es col·locaran al cistell amb l’himeni o part inferior del bolet cara 
avall. 

• Circular per les vies forestals que estiguin obertes al trànsit, a la resta s’haurà 
de demanar permís. 

• La persona que realitzi l’aprofitament total o parcial serà el responsable dels 
possibles danys causats 

 
 Altres aprofitaments secundaris 
No es té constància que existeixi cap aprofitament mel·lífer, de fruits silvestres, ni de 
plantes aromàtiques o medicinals.  

 
o Ramaderia 

 
 Les pastures no esdevenen un punt important en els aprofitaments de les forests. 
L’elevada presència d’afloraments rocosos, l’elevada pendent i la rocositat fan que els 
matolls i l’herba no siguin molt abundants, sobretot en la zona de la Solaneta i 
l’Obaga de Vinyes. Aquests fets, conjuntament amb la progressiva desaparició dels 
ramaders ha provocat el parcial abandonament de les pastures per part dels veïns 
d’Ainet. Tot i això, i segons el pla anual d’aprofitaments de pastures, aquesta és de 
233 caps de bestiar oví per aquest any. Aquesta xifra és errònia ja que fa anys que 
cap ramader pastura en aquestes forests. 
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o Usos socials 
 

En l’ús de les forests, cada vegada se li dóna més importància a potenciar l’ús 
recreatiu, revaloritzant així el bosc en aquelles forests on no són rendibles els 
aprofitaments fustaners o bé, en les que hi ha un interès en conservació per sobre de 
l’explotació forestal. 
 
Els usos socials que actualment són duts a terme, en diferent intensitat, són: 

� Servituds de pas per a les finques privades 
� Línies elèctriques i el seu manteniment 
� Recollida de bolets 
� Excursions de caràcter familiar de descoberta de l’entorn. 
� Itineraris del Consell Comarcal. 

 
o Caça  
 

La caça està regulada i controlada per la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars i Aran. 
Els caçadors locals gaudeixen d’una sèrie de privilegis, com són la caça menor, la 
cacera del porc senglar i la caça selectiva així com la possibilitat de disposar de 
permisos de caça major amb un considerable descompte. Des d’un punt de vista 
econòmic, la reserva genera uns ingressos directes al municipi de Vall de Cardós. 
L’ajuntament i els propietaris de terrenys disposen d’uns permisos de  trofeu per a la 
venda, els quals reverteixen directament en el municipi i en les propietats. D’altra 
banda, la recaptació de les quotes generades per la resta de permisos expedits 
anualment es reparteixen proporcionalment entre els propietaris dels terrenys en 
concepte de beneficis anuals generats per la reserva. 

 
 
4.1.2. Anàlisi dels treballs silvícoles i d’implementació d’infraestructures 
  
� Treballs silvícoles 

 
No s’han realitzat treballs silvícoles en els últims deu anys.  

 
�  Infraestructures de defensa contra incendis 
 

No existeixen infraestructures de defensa contra incendis en la forest.  
Els punts més propers amb aigua són el propi riu de la Noguera de Cardós.  
No es disposa de cap bassa d’aigua dins la forest.  
Pel que fa als tallafocs no n’existeix cap, pròpiament dit, en la totalitat de les forests. En 

canvi, trobem les franges de les línies elèctriques netes i que podrien actuar com a tallafocs 
en cas d’incendi.  

El material de lluita contra incendis a nivell d’ADF, són mànegues i extintors en cada 
poble, més el material dels bombers voluntaris i de particulars com: motoserres, destrals, 
tractors, ... Les forests d’Ainet estan en la zona controlada per l’ADF “Mig Pallars” i els 
bombers voluntaris de Ribera de Cardós. El cos de Bombers professionals més proper està 
situat a Sort.  

 
Taula I.4.1.2. Dades de l’ADF i dels Bombers. Font: Pròpia 

ADF Adreça Telèfon Localitat 
Mig Pallars Crta. Val d’Aran, 31 973.62.21.26 25.595 Llavorsí 
Bombers voluntaris Adreça Telèfon Localitat 
Ribera de Cardós 

Crta. de Tavascan 
 
 

25.570 Ribera de Cardós 

Llavorsí Crta. Val d’Aran, 29  25.595 Llavorsí 
Bombers Adreça Telèfon Localitat 

Sort 
C/ Dr. Pol i Aleu, 8 

973.62.00.80 
973.62.12.80 

25.560 Sort 
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4.1.3. Anàlisi de la mà d’obra 
 

La mà d’obra existent en treballs forestals va en funció del tipus d’activitat a realitzar. A 
la comarca existeixen empreses forestals aptes per dur a terme tant treballs silvícoles de 
millora com tallades de regeneració, i sobretot aquelles actuacions que requereixen 
maquinària forestal pesada (tractor forestal, tanqueta, ...) 
 

 

Taula I.4.1.3. Relació d’empreses forestals que treballen a la comarca. Font: Pròpia 

Empreses forestals que treballen a la comarca 

Nom EXFOPA, Explotacions Forestals del Pallars Sobirà  
Adreça Zona Peiró, s/n – 25595 - Tírvia  
Telèfon 973.62.21.01   -    617.98.95.01 
Activitat Serveis forestals i neteja de línies 

Nom SEFOCAT, Serveis Forestals de Catalunya 
Adreça Pol. Ind. Els Salancons – 25560 – Sort 
Telèfon 973.62.09.81 – 617.98.95.01 
Activitat Serveis forestals i fusta per a exteriors 

Nom Fustes Semino 
Adreça Plaça Sant Eloi 6   2a  Sort 
Telèfon 973.62.03.03 
Activitat Rematants i serradors  

Nom Fustes Joan Baró 
Adreça C/ Únic, s/n - Montesclado 
Telèfon 973.62.22.88 
Activitat Rematants i serradors 
 

 
 

4.2.   Condicions intrínseques de la forest 
 

4.2.1.   Pistes i vies de desembosc 
 
No existeix cap pista dins dels límits estrictes de les forests. Tot i això, hi ha tres pistes que 

circulen pels seus límits, aproximant-se a les masses arbrades i que per tant cal tenir en compte a 
l’hora de planificar els possibles aprofitaments.  

Les pistes i camins forestals de les forests s’han classificat en funció de les seves 
característiques principals. Les vies de desembosc presenten un alt estat d’abandonament, per 
aquest motiu no es creu que puguin ser reaprofitades i ja no apareixen en aquest inventari.  
 
Taula I.4.2. Descripció dels diferents tipus de pistes forestals presents en la forest. Font: Pròpia  

Nº Pista 
Longitud 

(m) 
Altitud 
mín (m) 

Altitud 
màx. (m) 

Desnivell (m) 
Pendent 
mig (%) 

Estat 
conservació 

1 Pista de Sant Martí * 1.183,5 924,08 976,88 52,8 4,46 Bo, pista estreta. 

2 Pista de la Coma 469,1 912,50 973,84 61,34 13,07 Dolent. 

3 Pista de la Cultia 582,2 927,10 982,75 55,65 9,56 
Dolent, molts rocs 
i força estreta. 

Les distàncies han estat calculades digitalment amb MiraMon sobre suport topogràfic a escala 
1:5.000.  
       * Calculada amb els dos ramals d’entrada.  
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4.2.2.   Inventari de camins 
 

És força interessant conèixer la xarxa de camins de les forests sense accés rodat als vehicles. 
La majoria són antics senders que han quedat en desús o que són utilitzats espontàniament per a la 
ramaderia i cada cop més per l’anomenat ecoturisme.  

A continuació es definiran els tipus de camins existents i el seu ús principal: 
 

- Els camins ramaders: Sense cap dubte, el caràcter ramader d’aquest país i la ramaderia 
com a forma de vida, ha creat una important xarxa de camins que han servit per moure el 
ramat d’un lloc a un altre. Molts cops aquests moviments podrien considerar-se petites 
transhumàncies entre valls. D’aquesta manera, els diferents trasllats de ramat tenen 
principalment dues direccions; moviments verticals i moviments horitzontals.  

 
- Els camins agrícoles: Eren camins utilitzats per a la explotació de cereals, principalment 

blat, i de les pastures d’estiu. Són camins molt ben traçats degut a l’important trànsit de 
ramat pesat, molts cops carregat de garbes. 

 
- Els camins entre pobles: La comunicació sempre ha estat un factor important en tots els 

pobles de muntanya. Una important xarxa de camins i senders comunicava tots els pobles 
d’una mateixa vall i de les valls veïnes. Molts d’aquests camins també eren camins 
ramaders, molt marcats amb murs de pedra a ambdues bandes. 

 
- El camí de sirga: Aquests camins antigament recorrien les vores dels rius importants i eren 

utilitzats per ajudar en el descens de les mercaderies fluvials. 
 

- Els camins forestals: Són antigues vies de desembosc, normalment segueixen línies de 
màxima pendent per on baixaven els matxos carregats amb els troncs. Paral·lelament es 
troben els camins dels llenyataires, amb pendents menys pronunciades. Molts han quedat 
tapats pel pas del temps però hi ha d’alguns molt marcats que han quedat al territori i que 
cal tenir en compte. 

 
- Els camins històrics: El pas d’importants esdeveniments històrics al Pallars ha deixat 

infraestructures d’especial interès històric i cultural. Entre aquestes s’hi troben alguns 
camins, trinxeres i barraques utilitzats durant la guerra Civil Espanyola. 

 
- Els camins cinegètics. Són camins que utilitzen els caçadors. Solen ser antics camins 

ramaders. Alguns estan en bon estat degut al seu ús actual.  
 

- Els camins turístics. Aquests es distingeixen per estar equipats, senyalitzats i amb 
manteniment. Normalment són antics camins que s’han recuperat degut al seu atractiu 
natural, cultural o històric.  

 
S’han assignat unes sigles per a cada tipologia de camí, d’aquesta manera s’abreviarà la 

posterior descripció de l’inventari. 

 
       Taula I.4.2.2.1. Abreviacions de les tipologies de camins. Font: Pròpia 

Abreviació Descripció 
CRA Camins ramaders i agrícoles 
CP Camins entre pobles 
S Camí de sirga 

CF Camí forestal 
CH Camins històrics 
CC Camins cinegètics 
CT Camins turístics 
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La importància d’inventariar tots aquests camins, resideix en la possibilitat de recuperar-los 
posteriorment, com oferta turística o com a vies d’accés en cas de dificultats concretes dins del 
bosc, o com a millora de les activitat ramaderes. Totes aquestes possibilitats es contemplaran 
posteriorment en el capítol de planificació. 

El resultat de l’inventari de camins a les forests d’Ainet, es resumeix en aquesta taula.  
Consultar el respectiu mapa en l’apartat de cartografia. 

 
Taula I.4.2.2.3. Inventari de camins Font: Pròpia 

Nº Camí Tipus Motius d’interès 
Estat de 

conservació 

1 Camí de Sant Miquel 
CRA – 
CH - CT 

Conreus i Pui de Sant 
Miquel 

Bo, segueix la pista, 
senyalitzat pel 
Consell Comarcal 

2 Camí dels ponts medievals CP - CT 
Uneix els pobles de la 
vall 

Bo, senyalitzat pel 
Consell Comarcal 

3 Camí dels Cortals CRA Bedollar d’Ainet 
El primer tros es 
segueix la resta està 
perdut 

4 Baixador dels matxos CF Bosc d’Ainet Perdut 
5 Camí del Solà d’Ainet CRA Solà d’Ainet Perdut i emmatat 
6 Camí des Vinyes CRA Solà d’Ainet Perdut 

7 Camí dels Prats 
CRA - 
CT 

Zona de prats, Cimedo i 
plana Sironí 

Mig bo, s’haurien 
d’arranjar els murs 

8 Camí d’Ainet a Bonestarre CP 
Pobles d’Ainet, 
Bonestarre i vistes 

Mig bo 

9 Camí d’Ainet a Benante CP Pobles d’Ainet i Benante Mig bo 
10 Pujada a Roca Isarna CH Vistes del poble d’Ainet Mig bo 

 
 
 

4.3.   Condicions de la comarca i mercat de productes forestals 
 

Les indústries serradores a la comarca són dues:  
 

o Fustes Pallé situada a Ribera de Cardós 
o Fustes Sebastià situada a Rialp. 

 
Aquestes indústries consumeixen fusta de mig i gran diàmetre de coníferes, de bona qualitat, 

per a la fabricació de bigueria i taulons (peces grosses) i cabirons (peces mitjanes però rectes i 
cilíndriques).  Tant una com l’altra tenen subcontractades empreses rematants o treballadors 
forestals autònoms per realitzar l'explotació del bosc de les subhastes de fusta en peu que generen 
aquest tipus de producte. Un cop la fusta és al carregador els camions propis de la indústria forestal, 
o en certs casos els camions d’empreses subcontractades, realitzen el transport dels troncs fins a 
fàbrica.  

En els casos d’aprofitaments en peu on es genera principalment fusta de menor qualitat: arbres 
secs, arbres malformats o de mides petites (provinents d’aclarides silvícoles o tales policia d'arbres 
morts i malalts) sovint han estat adjudicades a empreses rematants a baix preu. Un cop 
desemboscada la fusta de la forest es fa una selecció als seus carregadors particulars i una 
posterior venta a indústries diferents per lots seleccionats de diferent qualitat (Fustes Joan Baró, 
Fustes Semino, Fustes Sarroca).  

Anteriorment, aquest tipus de fusta de baixa qualitat era adjudicada majoritàriament a la 
indústria paperera d'IMPACSA amb seu a Balaguer, la qual oferia uns bons preus en peu (500-2000 
pts/tn) que permetien la rendibilitat d’actuacions silvícoles de millora que avui en dia són 
econòmicament deficitàries i necessiten d’inversió. El seu tancament fa uns 10 anys va incidir en 
gran part a la no continuïtat d’aquest tipus d’actuacions per falta de mercat forestal de les quals 
aquests boscos es veuen molt necessitades. Tot i que existeix una indústria similar, en aquest cas 
de generació de taula d’aglomerat, TRADEMA amb seu a Solsona, els preus que ofereix són 
menors per la major distància de transport i per concisions econòmiques de saturació del mercat de 
la fusta de trituració. 
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Entre les indústries més utilitzades per ofertar els millors preus destaquen: 
 

o EFAUSA (Montferrer - Seu d’Urgell) - Consumeix un ventall ampli de fusta (serra, palet i  
billons), també consumeix RTI i pals però la destina a PYMSA, de la qual és soci.  

o EIFORSA (Sta.Maria i la Peña - Huesca) - Consumeix fusta per pals i RTI tallats a mida 
o PYMSA (Manresa) - Consumeix fusta per pals i RTI sense tallar a mida 
o SANTASUSANA (Manresa) - Consumeix fusta per pals sense tallar a mida 
o TEMBEC (St.Gaudens - França) - Consumeix fusta per pasta de paper de caducifolis 
o Fustes TORNÉ (Balaguer) - Consumeix fusta llarga per palet escapçada a 14 cm i 

també a mides fixes de 2,15 (billons)  
o TRADEMA (Solsona) - Consumeix fusta per trituració de coníferes 
 
 

Els preus que paguen actualment per  tona a carregador comptant un transport mig des de la 
forest a la indústria són aquests: 
 
 Taula I.4.3. Mercat i tipus de fusta que es comercialitza a la comarca. Font: Pròpia 

Tipus de fusta Espècie Indústries Preu (€/tn) 
Serra (D.p. 18 cm) Pi negre Sebastià, Pallé, i EFAUSA 45 - 48 
Serra (D.p. 18 cm) Pi roig Sebastià, Pallé i EFAUSA 39 - 45 
Serra (D.p. 18 cm) Avet Sebastià, Pallé i EFAUSA 39 - 45 
Palet (D.p. 14 cm) Pi negre EFAUSA i Torné 36 - 40 
Palet (D.p. 14 cm) Pi roig EFAUSA i Torné 30 - 36 
Palet (D.p. 14 cm) Avet EFAUSA 30 - 36 
Pals (6,25 i 8 m) Pi negre EIFORSA, PYMSA i Santa Susana 45 - 52 
Pals (6,25 i 8 m) Pi roig EIFORSA, PYMSA i Santa Susana 40 - 45 
RTI (2 - 2,5 - 3 m) Pi negre EIFORSA i PYMSA 32 - 38 
RTI (2  - 2,5 - 3m) Pi roig EIFORSA i PYMSA 28 - 36 
Billons (2,15 m) Pi negre, pi 

roig i avet 
EFAUSA i Torné 30 - 36 

Trituració Pi negre, pi 
roig i avet 

Tradema 12 - 15 

Paper Caducifoli Tembec 15 - 18 
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4.4.    Recull d’història 

 
Segons Coromines, les formes antigues d’Asnet i d’Aynet, indica que l’etimologia probablement 

és del llatí pallarès asinetum, lloc destinat a criar ases, corral d’ases. 
 

Segons el fogatge de 1497, Ainet tenia 1 casa i 4 en el de 1553 (Gaspar Poco, Joan Rosso, 
Bernadi Isarn i Pere Sarrado). El cens d’Aparici, del 1718, registra 100 habitants (possiblement la 
xifra està inflada). El cens del comte de Floridablanca (1787) registra 47 habitants.  
Segons Pacual Mandoz (1840), 10 cases i 1 església parroquial, 16 veïns i 101 ànimes. 
A mitjan segle XIX, el nombre puja a 85 habitants, davalla a 55 a principis de segle XX. Es recupera 
i assoleix els 72 habitants el 1920, baixa a 54 al 1981 i a 46 al 1995. 
  

Destaca l’església de Santa Eugènia amb trets d’origen romànic. La roca de l’Hortal i el pui de 
Sant Martí amb runes d’un despoblat medieval i d’una església romànica. La Cauba del Soldat i els 
Forats dels Lladres (pràcticament tapades per la nova carretera). 
 
 
 

 
                                    Foto I.4.4.1. Vista del poble d’Ainet des de Sant Miquel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


