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TÍTOL 3.- ESTAT HIDROLÒGIC 

 

 Després de realitzar consultes amb el Departament de Medi Ambient a través del seu 
tècnic forestal comarcal, així com amb els veïns de Lladrós, s'han trobat antecedents de grans 
avingudes en l'àrea de treball i freqüents allaus i despreniments. 

La finalitat de aprofundir a l’estat hidrològic de la forest de Sellente és el fet de que es 
tracta d’una forest d’alta muntanya. Així aquest apartat tracta de determinar el risc i magnitud 
de les avingudes extraordinàries així com del perill d'allaus en la pròpia conca hidrogràfica del 
riu Sellente i aigües baix en la seua confluència amb el riu de Broate cap al Pla de Boavi. Per 
tant s’ha fet una caracterització hidrològica del Riu Sellente i Canedo i un estudi hidràulic 
d'aquest  al seu pas per la zona de confluència amb el riu Broate.  

La conca del riu Sellente i el seu afluent Canedo és actualment una zona de pas d'una 
de les sendes oficials del Parc Natural de l'Alt Pirineu. El seu ús recreatiu és intensiu tant a 
l'estiu en condició d'ús senderista, com a l'hivern per la pràctica d'excursions amb raquetes de 
neu o amb esquís de muntanya. Açò fa que siga important conèixer uns possibles màxims 
cabals d'avinguda i per tant determinar el correcte ús i aprofitament de la muntanya. 

El primer pas en l'estudi de cabals de màxima avinguda és la delimitació de la conca 
vessant i l'estudi de les seues característiques físiques. 

Les grans crescudes tenen com a origen ruixats excepcionals per la seva intensitat, 
extensió, duració i repetició, aquestos ruixats torrencials curts, violents i localitzats produeixen 
en conques de forts pendents, crescudes de “punta” amb cabals màxims molt alts. Açò, en 
una conca situada en alta muntanya aconseguint cotes màximes de quasi 3000 metres (pic 
Baborte), a més amb orientació nord, que condiciona com és sabut molt més el règim de 
precipitacions i neu, confereix una importància essencial dins de la fase d'anàlisi del projecte 
d'ordenació de muntanyes. 

Es fa necessari conèixer per tant les característiques morfològiques: topografia, 
dimensions de la conca vessant, traçat de la xarxa hidrogràfica etc. que condicionen el 
comportament hidrològic de la conca, a més de l'estat del terreny, cobertura vegetal, 
permeabilitat del sòl, etc. factors de què depèn la vessament que provoca el cabal. 

Per últim cal conèixer les dades referents a les precipitacions màximes per a un 
període de retorn determinat que en aquest cas serà de 50 anys i que corresponen amb els 
ruixats torrencials per als quals calcularem el cabal produït.  

3.1.- Caracterització de les dades climàtiques 

Precipitació màxima diària. Pd

Les dades de precipitacions corresponen als registrats per l'estació publiomètrica de la 
presa de Tavascán, la més propera a la zona d'estudi, i s'han obtingut del document “Anàlisi 
espacial i temporal de les pluges extremes a Catalunya. Modelització i classificació objectives”  
tesi doctoral de Mª Carmen Casas Castillo. 
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Estació pluviomètrica Presa de Tavascán. 

Pallars sobirà (LLEIDA) CATALUNYA 

356509 Altitud  1100 m. Coordenade
s 4721368 Període d'observació: 19 anys. 

 

Els valors de les precipitacions màximes per a les sèries anuals de registres estan 
ajustats segons la distribució estadística de Gumbel. 

La precipitació màxima en 24 hores correspon a un període de retorn de 50 anys. 

Pd = 86,3 mm. 

 3.2.- Morfologia de les conques 

 3.2.1.- Caracterització de la conca 

a) Superfície de la conca. 

i. S'entén per superfície de la conca a l'àrea compresa dins dels límits de les 
divisòries topogràfiques. 

ii. La superfície total de la conca hidrogràfica del Riu Sellente i el seu afluent 
principal, el Riu Canedo, és de 588,8 ha. 

2. Índex de Gravelius o coeficient de compacitat (KG). 

Es defineix com la relació entre el perímetre de la conca i el d'una circumferència de la 
mateixa superfície. 

on  P  és el perímetre de la conca (m) 

 S  és la superfície de la conca (m2) 

 

 

Els valors del paràmetre son sempre major que la unitat i creixen amb la irregularitat 
en la forma de la conca, establint-se la classificació següent: 

( )S
PKG ··2 Π

=

KG Forma 
1.00 – 1.25 Redona 
1.26 – 1.50 Ovalada 

> 1.50 Oblonga 
El valor de l'Índex de Gravelius per a la conca hidrogràfica del Riu Sellente i el seu 

afluent el Riu Canedo és 1,52. Per tant, segons  la classificació anterior es tracta d'una conca 
oblonga. 

- 41 - 



Projecte d'Ordenació de la Forest  de Sellente  Comú de veïns de Lladrós 

 

Les conques oblongues i allargades tenen temps de concentració menors perquè 
l’aigua circula menys temps per rius secundaris i l’escolament es major al llit principal. 

3. Pendent mitja de la conca. 

Per a calcular aquest paràmetre s'ha utilitzat el Sistema d'Informació Geogràfica 
Miramon. 

El valor del pendent mitja per a la conca hidrogràfica del Riu Sellente és de: 

J = 33,57% 

on J és el pendent mitja ponderat respecte a la superfície de la conca 
hidrogràfica. 

4. Altura mitjana. 

S'ha calculat a partir del mapa digital de la conca hidrogràfica utilitzant el programa 
Miramon. 

Una gran diferència entre l'altura mitjana de la conca i l'altura mínima de la mateixa 
indica forta variacions en el relleu.  

Per al càlcul d'aquest paràmetre s'han considerat per separat les conques Sellente i 
Canedo. 

El valor de l'altura mitjana de la conca hidrogràfica del Riu Sellente  és: 

Hm = 2276,02 m. 

El valor de l'altura mitjana de la conca hidrogràfica del Riu Canedo és: 

Hm = 2590,20 m. 
 

5. Rectangle equivalent. 

Es coneix com a rectangle equivalent d'una conca al rectangle la superfície i del qual 
perímetre coincideixen amb els de la conca hidrogràfica i que té la mateixa distribució 
hipsomètrica. Per tant, el rectangle equivalent tindrà el mateix coeficient de compacitat. 

Les dimensions del rectangle s'obtenen de les fórmules següents: 
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S'observa que per a conques rodones on KG <1.12 no és possible construir el 
rectangle equivalent 
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Les dades obtingudes a partir de les fórmules anteriors són: 

L = 17,47 Km.  B = 3,37 Km. 

 3.2.2.- Caracterització de la xarxa de drenatge 

 

1. Densitat de drenatge. 

La densitat de drenatge d'una conca hidrogràfica es definix com la longitud mitjana de 
curs d'aigua per unitat de superfície i es calcula com seguix: 

∑Li D = A 

on D = densitat de drenatge (Km-1) 

 ∑Li = longitud total dels cursos d'aigua que integren la xarxa de drenatge (Km.) 

 A = superfície de la conca (Km2) 

El valor de la densitat de drenatge per a la conca hidrogràfica del Riu Sellente és: 

D = 3,8 Km-1. 

El valor de la densitat de drenatge per a la conca hidrogràfica del Riu Canedo és: 

D = 2,42 Km-1. 

En un principi, i sense tindre en compte altres factors del medi físic de la conca, quant 
major siga la densitat de drenatge, més ràpida serà la resposta de la conca enfront d'una 
tempestat, evacuant l'aigua en menys temps. 

2. Pendent mitja del llit principal. 

El riu principal de la conca hidrogràfica estudiada és el Riu Sellente. El pendent mitja 
d'aquest riu es calcula per mitjà de l'expressió següent: 

Hmáx - HminS = L · 100 

on Hmax es l’alçada màxima del llit,  2761,7 m. 

 Hmin es l’alçada mínima del llit,  1593,5 m. 

 L  es la longitud total del riu,  2557,74 m. 

Per tant, el pendent mitja del llit del Riu Sellente és de: 

S = 45,67% 
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3. Allunyament mitjà. 

Aquest paràmetre relaciona la longitud del riu principal amb la superfície de la conca 
mitjançant l'expressió següent: 

L a = √A 
on  L = longitud del riu principal (Km.) 

 A = superfície de la conca hidrogràfica (Km2.) 

El valor de l'allunyament mitjà en la conca hidrogràfica del Riu Sellente i el seu afluent, 
el Riu Canedo, és: 

a = 1,05 Km. 
 

 3.2.- Càlcul del llindar de vessament i el cabal punta 

 3.2.1.- Temps de concentració 

Des que finalitza la precipitació sobre la conca fins que l'última gota d'aigua caiguda 
abandona la conca per la secció de control transcorre un període de temps, conegut com a 
TEMPS DE CONCENTRACIÓ, tc. El temps de concentració d'una conca és el temps màxim 
de circulació de l'aigua de escolament superficial fins al punt de tancament de la conca o 
secció de control. 
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• Fórmula de la Direcció General de Carreteres. 

 

76,0

25,03,0 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅=
S

Ltc  

on  tc  és el temps de concentració en hores 

L  és la longitud del riu principal en Km. 

S  és el pendent mitja del llit principal en tant per u 

Esta expressió s'arreplega en la Instrucció 5.2-IC (MOPU, 1990) i és la més utilitzada 
per als mètodes de càlcul del cabal màxim d'una conca.  

El temps de concentració per a la conca hidrogràfica del Riu Sellente, estimat a partir 
d'esta fórmula, és el següent: 

tc = 0,71 
h. 

 

 3.2.2.- Llindar d’escolament 

El llindar d’escolament coincideix amb la quantitat d'aigua retinguda en el sòl abans 
d'iniciar-se l’escolament. 

• Mètode del número de corba. 

En aquest apartat s'estimarà el llindar d’escolament de la conca seguint el mètode 
desenvolupat pel Servici de Conservació de Sòls del Departament d'Agricultura dels EE.UU 
(USDA). 

Els números de corba o números hidrològics reflecteixen la capacitat de la conca 
vessant per a produir escolament durant un ruixat. Aquestos números estan tabulats i 
depenen de l'ús del sòl o tipus de coberta vegetal, del tractament i tipus de sòl i la seva 
capacitat d'infiltració. 

Els números de corba varien en funció de la humitat del sòl en el moment previ al 
ruixat, es distingeixen tres hipòtesis de partida: 

CONDICIÓ I, sòl molt sec sense arribar a l'índex de pansiment permanent. 

CONDICIÓ II, sòl en situació normal (intermèdia entre la I i II) 

CONDICIÓ III, sòl saturat o molt pròxim a la saturació. 

El número de corba que es calcula és el corresponent a la condició II de partida, per a 
obtindre els números de corba en les condicions I i III hi ha fórmules i taules de conversió. 
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Po és el llindar d’escolament en mm. que es calcula segons l'expressió: 

SPo ·2,0=  

S és un paràmetre que depèn del número de corba N segons l'expressió 

25425400
−=

N
S  

 En conques amb un alt grau d'homogeneïtat en la coberta vegetal, com la conca que 
s'estudia en aquest cas, només cal calcular un únic número de corba per a tota la superfície. 

Segons taules els números de corba que corresponen a la conca, amb una superfície 
total  

S = 58,88 Km2, seran: 

NI = 68   NII = 84  NIII = 93 

Un número de corba pròxim a 100 indica una major impermeabilitat de la conca i per 
tant un menor llindar d’escolament.  

Calculant el llindar d’escolament Po a partir de S: 

25400S = 84 - 254 = 48,38 mm. 

 

Po = 0,2 · 48,38 = 9,68 mm. 

Estimació del cabal màxim de la conca o cabal punta. Mètode racional. 

En una conca no impermeable, només una part de la pluja amb intensitat I escorre 
directament fins a l'eixida. Si s'accepta que durant el temps en què es produeix el ruixat la 
capacitat d'infiltració de la conca roman constant, s'obté la següent fórmula racional: 

SICQ p ··=  

on 

Qp  és el cabal màxim de la conca o cabal punta 

C és el coeficient d’escolament superficial 

I és la intensitat de pluja incident 

S    és la superfície de la conca 

Si treballem amb el cabal punta en m3/s, la intensitat de la pluja en mm/h i la 
superfície de la conca en Km2, l'equació adopta l'expressió següent: 
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SICSICQp ···28,0
6,3
··

==  

per a corregir el valor de pluja neta constant, que no és real, s’introdueix un factor de 
correcció en la fórmula, tal que: 

KSICQp ·
6,3
··

=  

on 

Qp és el cabal màxim de la conca o cabal punta per a un període de retorn donat, en 

m3/s 

C   és el coeficient d’escolament superficial mig en el ruixat de càlcul que provoca el 
cabal punta 

I    és la màxima intensitat mitjana de pluja per a un interval de duració tc amb el 
mateix període de retorn 

S    és la superfície de la conca en Km2. 

K és el coeficient d'uniformitat 

El procés de càlcul utilitzat correspon a l'esquema de Ferrer (1993) que ofereix una versió 
refinada de la normativa oficial per a la construcció de carreteres del MOPU (1990). Els 
càlculs són els següents: 

1. S'obté el factor regional 
dI

I1  de la conca d'acord amb el mapa d'isolíneas del MOPU, 

1990. El valor d'aquest factor per a la  conca hidrogràfica del Riu Sellente i el seu 
afluent el Riu Canedo és 10. 

2. El temps de concentració es calcula mitjançant la fórmula de la Direcció General de 
Carreteres vista en l'apartat anterior:  

tc = 0,71 hores. 

3. Calculem el coeficient d'uniformitat K que corregeix l'error comès al considerar que la 
precipitació neta és uniforme en el temps: 

25400S = 84 - 254 = 48,38 mm. 

 

4. Calculem un coeficient corrector per àrea (ARF) que corregeix el fet que la distribució 
de la precipitació no és uniforme geogràficament, no és simultània en tota la conca, 
segons Témez (1991): 

25400S = 84 - 254 = 48,38 mm. 
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on  A és la superfície de la conca en Km2. 

Per tant la precipitació màxima diària corregida és Pd = 86,3· 0,88 = 76,12 mm. 

5. Calculem la intensitat màxima diària de la precipitació a partir de la precipitació 
màxima en 24 hores corregida de la zona per a un període de retorn T = 50 anys:  

h
mmP

I d
d 87,8

24
9,212

24
===  Id = 3,2 mm/h 

 

6. Obtenim la intensitat mitjana de pluja I , mitjançant l'equació: 

I
III

Ct

d
d ·

128
28

1
1,0

1,01,0

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−

−

 38,9 mm/h 

7. S'obté el coeficient d’escolament de la conca, calculat segons la fórmula: 

( ) ( )
( )·11

·23·
2 =

+

+−
=

od

odod

PP
PPPP

C 0,6 

8. Finalment s'aplica la fórmula del cabal màxim utilitzant els valors que s'han obtingut en 
passos anteriors. 

KSICQp ·
6,3
··

= = 397 m3/s 
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TÍTOL 4.- ESTAT PASTORAL 

4.2.- Els ecosistemes de pastura de l’alta muntanya del Mig Pallars 

4.2.1.- Fitosociología de pastures d’alta muntanya

Les pastures d’alta muntanya es caracteritzen per estar situades habitualment entre els 1800 i 
els 2000 metres, habitualment per sobre del màxim nivell altitudinal del bosc. Aquests ambient 
es caracteritzen per un clima fred, en el que pràcticament pot gelar tots els mesos i en el que 
gran part de les precipitacions es produeixen en forma sòlida, amb el que d’altra banda, 
poden ser redistribuides pel vent, altre factor ecològic d’importància en aquestes comunitats. 

Altre procés que pateixen aquestes pastures és en conseqüència de la topografia, ja que en 
les zones convexes es beneficien d’una humitat inferior a la que correspon a les 
precipitacions rebudes, mentre que les de topografia còncava o situades a sotavent solen 
disposar de més. D’altra banda les primeres solen perdre ràpidament la coberta de neu, amb 
el que es veuen expostes a forts oscil·lacions tèrmiques i processos de crioturbació (remoció 
deguda a la congelació i descongelació del sòl, mentre que aquestes darreres les quals 
resten protegides per la neu, es mantenen a una temperatura més o menys constant de +-3º 
C i no sofreixen processos de crioturbació. 

És molt freqüent que, quan apareixen processos de crioturbació i solifluxió, provoquen 
l’establiment de petites bandes de vegetació que alternen amb altres de sòl nuu, el que dona 
lloc a la formació d’una espècie de “grades (pieds de vache), molt característics d’aquestes 
pastures psicroxeròfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11.-  Forest de Sellente, rodal 4e, processos de pieds de vache amb Festuca eskia 

 

A més com a conseqüència de la elevada lluminositat estival obliga a les plantes menys 
protegides a disposar de sistemes per a defensar-se d’aquesta amb cutícules gruixudes, pels, 
colors blanquinosos i d’altres, que a la fi redueixen la seva palatabilitat i qualitat nutritiva. 

 

- 49 - 



Projecte d'Ordenació de la Forest  de Sellente  Comú de veïns de Lladrós 

 

Per totes aquestes característiques climatològiques de l’alta muntanya, el període vegetatiu 
de les pastures és curt, d’entre 3 i 6 mesos, i es concentra a l’estiu. Malgrat açò, la 
disponibilitat d’aigua i les temperatures moderades d’aquesta estació permeten assolir 
produccions primàries d’acceptable quantia i qualitat. 

Ecològicament, cal recordar que les pastures d’alta muntanya es desenvolupen en un medi 
natural molt fràgil i amb escassa capacitat de recuperació (resiliència) en el que duen a terme 
una insubstituïble tasca d’estabilització. 

D’altra banda, degut al seu prolongat aïllament de la flora alpina, poseeixen un alt percentatge 
d’endemismes i una fauna no menys rara i interessant. Per tot això les pastures d’alta 
muntanya no deuen ser considerades com simples sistemes productius sino, sobre tot, com 
ecosistemes estables i estabilitzadors, i capaços de proporcionar múltiples bens i serveis a la 
societat. 

Pastures psicroxeròfiles acidòfiles alpines: Clase Cariceta curvulae 

Les pastures de Caricetea curvulae, i per tant també el seu únic ordre, Caricetalia curvulae, 
són comunitats herbàcies vivaces acidòfiles i psicroxeròfiles (xeròfiles a causa del fred) que 
es desenvolupen sobre sols més o menys profunds i amb humitat exclusivament climàtica a 
les altes muntanyes de la regió corològica Eurosiberiana, on ocupen els pisos alpí, subalpí i 
altimontà amb ombroclimes humit-ultrahiperhumit (es a dir, per sobre dels 1000 mm) 

Horitzó It 
Pis alpí superior (subnival) -111 a -170 
Pis alpí inferior -51 a -110 
Pis subalpí superior -1 a -50 
Pis subalpí inferior 49 a 0 
Pis montà superior 
(altimontà) 

114 a 50 

 

El clima és típic d’alta muntanya, amb o més aviat sense període de sequera estival, però 
sempre amb llargs períodes de innivació i fred: normalment entre 6 i 10 mesos. Gran part de 
les precipitacions es produeixen en forma de neu, pel que són redistribuïdes pel vent. En 
conseqüència, les zones de topografia convexa solen beneficiar-se d’una humitat inferior a la 
que correspòn a les precipitacions rebudes, mentre que les de topografia còncava o situades 
a sotavent solen disposar de més. D’altra banda, les primeres solen perdre ràpidament la 
coberta de neu, amb el que es troben exposades a fortes oscil·lacions tèrmiques i processos 
de crioturbació (remoció deguda a la congelació i descongelació del sol), metre que les 
últimes estàn protegides per la neu, es mantenen a una temperatura més o menys constant 
de +-3ºC i no pateixen processos de crioturbació. 

Producció dels prats de Caricetalia curvulae 

Tenint en compte la seva ubicació topogràfica, la producció de Caricetea curvulae es 
acceptable en quantitat, ja que sol oscil·lar entre 3000 kg de matèria seca (MS) per hectàrea i 
any, depenent del tipus de comunitat i de l’altitut a que es presenta 

El seu valor pastoral (VP), calculat segons la fòrmula de Daget i Poissonet (1972), sol ser 
baix, entre 2 i 21, el que dona una qualitat general baixa. 
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Però degut al seu curt període vegetatiu, encara que la seua oferta potencial d’energia sol 
oscil·lar entre les 700 o les 1400 Unitats Forratgeres (UF), l’aprofitament reial sol ser com a 
màxim d’unes 350, el que suposa porcentualment entre el 30 i el 40 %. 

Les úniques millores viables relacionades amb la comunitat pascícola son les enfocades a 
reduir la duresa i a incrementar l’abundància de lleguminoses per mitjà de la regulació del 
pastoreig, sobretot dels lastonars de vessant (Festucion eskiae), que són els que ocupen 
majors superfícies. Per a açò es proposa la utilització  de forts càrregues instantànies de 
ramat oví (apura més els prats) i inclús els pastoreig temprà amb equí per despuntar els 
lastonars i permetre el posterior pastoreig amb boví i oví, per aquest ordre. D’aquesta forma, 
s’evita la excessiva duressa en les gramínees, es possibilita la expansió de les lleguminoses 
més adaptades al pastoreig que, com Trifolium alpinum, es presenten en aquestes pastures, 
sobre tot a les seues variants més humides. 

L’ús del foc com a sistema per rejovenir les pastures de vessant és contraproduent perquè 
incrementa el risc d’erosió i afavoreix la expansió de Festuca eskia en detriment d’altres 
espècies amb major valor pastoral.  

Aliances descrites dins de l’ordre Caricetalia curvulae, amb presència a Sellente 

Festucion supinae  (Tasca alpina) 

Les pastures de Festucion supinae son densos (cobertura pròxima al 100 %) i escassa talla, 
propis de zones cacuminals planes o amb poca pendent i molt exposades als vents, als cims 
més alts i de substrat àcid del Pirineu central i oriental, on constitueixen comunitats estables o 
maduresa. Es presenten sempre per sobre dels 2100 m d’altitud (estatge alpí), sobre sols 
àcids, pobres en bases, relativament propunds i que, donada la seva posició topogràfica, no 
acumulen la neu en excés. 

El seu interès pastoral és gran, malgrat no ser-ho la seua qualitat bromatològica. Les 
elevades càrregues que arriben a suportar les seues reduïdes superfícies solen provocar la 
aparició de comunitats nitròfiles de Artemisietea. 

La comunitat vegetal sol estar dominada per gramínees, com Festuca supina, Agrostris 
rupestris i Oreochloa blanka, ciperàcies, com Carex curvula, i juncàcies, com Juncus trifidus i 
Luzula hispanica. Malgrat això, apareixen moltes altres espècies, com les gencianes, d’un 
cridaner color blau (Gentiana alpina) o elc característics coixinets del gènere Minuartia. 

Festucion eskiae  (Lastonars de vessant) 

Els lastonars de Festucion eskiae son pastures de vessant o, menys freqüentment, zones 
planes dels pisos subalpi, alpi inferior i altimontà del Pirineu, on poden constituir comunitats 
estables o substitutir als pinars de Pinus uncinata, fonamentalment a les seues variants més 
xeròfiles i fredes. En aquest cas, solen haver segut estabilitzades per tallades, cremes i 
pastoreig durant segles. La seua cobertura es variable: del 40 al 100 %, i estan dominats per 
gramínies amatollades, de entre les que destaquen Festuca eskia, que poseeix fulles linears, 
llargues, dures i punxudes. 

Es presenten sobre sols àcids i pobres en bases, tant sobre substratws litológics àcids com 
bàsics; en aquest últim cas en zones on el desgel de la neu permet la descarbonatació i 
descalcificació del sol, pel que arriben a contactar amb les pastures de Festuco-Seslerietea i 
Festucion scopariae. A les zones amb major acumulació de neu, també entren en contacte 
amb els cervunals de Nardion.  
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A les zones seques les pastures son molt dures i molt poc palatables, però al augmentar la 
humitat s’enriqueixen amb espècies característiques de Nardion i Primulion de bon valor 
pastoral, com ara Trifolium alpinum, Trifolium thalii, Poa alpina, Festuca nigrescens, etc. 

Gràcies a la seua capacitat per desenvolupar-se sobre substrats àcids i bàsics, les pastures 
de Festucion eskiae son, amb seguretat, els que ocupen una major superfície als estatge 
subalpi del Pirineu i, en conseqüència, tenen una enorme importància a escala regional. 

D’altra banda, a més de per la importància de la superfície que ocupen, tenen un considerable 
interès pel trascendental paper protector i estabilitzador que duen a terme al seu medi i per la 
elevada biomasa que proporcionen al ramat, encara que la seua qualitat sigui baixa. De fet, 
estudis de dietes de ungulats fetes fins al moment posen en evidència que les espècies més 
consumides son precisament les gramínies, mentre que altres que tradicionalment 
considerades com molt palatables i nutritives, com la regalíssia de muntanya (Trifolium 
alpinum), son poc consumides i semblen ser sel·leccionades negativament, tant pel ramat 
com pels isards (Rupicapra pyrenaica). 

 

 4.3.- Identificació i caracterització de les pastures 

  4.3.1.- Ferramentes i metodologia de treball 

L'objectiu que es pretén aconseguir és conéixer i identificar la diferent tipologia de pastius 
existents a la forest de Sellente, fer una succinta descripció de les característiques florístiques 
i ecològiques d'aquestes comunitats herbàcies i elaborar una cartografia temàtica adequada 
dels mateixos, establint la delimitació més aproximada de les diferents zones en funció de les 
seues característiques.  

Amb este propòsit final es coordinen els treballs cartogràfics amb els d'inventari de camp, 
sobre el terreny, de l'engranatge del qual s'aconseguix l'objectiu de localitzar les diferents 
zones pascícolas amb les seues característiques princiaples corresponents.  

La ferramenta cartogràfica de treball fonamental utilitzada per a dur a terme la zonificació 
del municipi, en la qual cosa a pastures es referix, ha sigut l'ocupació d'un Sistema 
d'Informació Geogràfica (SIG) - Miramon.  

Amb este SIG s'han manejat els límits cartogràfics disponibles i l'ortofoto digital més recent 
corresponent a este territori, amb l'objecte de determinar, grosso modo, els diferents pastius 
allí existents i les seues característiques principals.  

Per a la zonificació s'ha realitzat la digitalització, en pantalla d'ordinador i sobre l'ortofoto 
disponible, de les diferents zones de pastos identificades en el terme municipal (tipologia de 
pastius).  

En l'inventari, es registren en un informe les dades que caracteritzen els pastos existents i 
alguns dels seus aspectes més ressenyables. En este cas, la consulta de diverses fonts 
bibliogràfiques existents relacionades amb el tema en qüestió té especial significació.  

La metodologia de treball establida es pot esquematitzar de la manera següent:  
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1-Identificació prèvia, en gabinet i sobre ortofotoimatge recent, de les diferents zones que, 
en principi, són susceptibles d'aprofitament pascícola, zones que posteriorment són 
matisades o, si és el cas, corroborades amb l'inventari pascícola realitzat  

2- Inventari pascícola: caracterització dels diferents tipus de pastos existents i de les zones 
aprofitades pel ramat. Per a aquest inventari es va realitzar visita a camp durant la 
segona quinzena del mes juliol de l'any 2006. En esta primera visita es van identificar 
les diferents zones i es va fer un registre en els quadres resum corresponents de totes 
aquelles dades d'interés per a la determinació del tipus i estat del pastiu. 

3-Elaboració de cartografia definitiva de les diferents zones d'aprofitament de past i 
determinació de superfícies. Esta cartografia temàtica s'establix amb base a l'inventari 
pascícola realitzat en el municipi obtenint-se a més una quantificació numèrica de les 
superfícies pastables  

 4.3.2.- Cartografia dels pastaders 

Com ja s'ha assenyalat, la primera zonificació del territori objecte d'estudi, en funció dels 
pastos allí presents, es realitza per mitjà del procés de digitalització observant l'ortofotografía 
aèria corresponent.  

Com a punt de partida, s'establixen o identifiquen tres grans grups de pastos en el 
municipi, a saber:  

 4.3.3.- Fitxes de l’inventari pascícola 

Els pastos forestals que són objecte d'anàlisi, posseïxen unes característiques essencials 
que han de ser tingudes en consideració:  

-Constituïxen sistemes diversos i complexos (comunitats), amb una intensa dinàmica de 
canvi  

-Encara que generalment no constituïxen la vegetació potencial del territori, estan 
estabilitzats pel propi aprofitament i es constituïxen com a comunitats estables i 
estabilitzadores (Zulueta i Allué, 1984)  

-No són únicament sistemes productius, són susceptibles d'un ús múltiple i, cada vegada 
amb més freqüència, proporcionen altres servicis o beneficis (regulació de cicles 
biogeoquímicos, protecció del sòl, paisatge, recreació, base per al desenvolupament 
rural, etc.)  

-El aprofitament dels seus recursos porta implícitament unit la seua regeneració, sent el 
ramat la ferramenta per a perpetuar el past. El pasturatge permet l'aprofitament adequat 
dels recursos pastables i garantix la seua persistència  

Com ja s'ha assenyalat anteriorment, l'estimació de l'estat en què es troben els pastius del 
municipi, requerix necessàriament la realització d'un Inventari dels mateixos.  

A l’inventari es va fer anotació de diversos aspectes tai i com es pot veure molt 
detalladament a les fitxes d’abatiment dels rodals. 

- 53 - 



Projecte d'Ordenació de la Forest  de Sellente  Comú de veïns de Lladrós 

 

TÍTOL 5.- ESTAT RAMADER 

5.1.- Marc socioeconómic de les pastures del mig pallars 

5.1.1 Antecedents de l’ús pastoral als forests del Mig Pallars 

L’antiga cultura pastoral, ja explotava les pastures supraforestals, pilar fonamental de 
l’explotació ramadera d’alta muntanya, sistema socioeconòmic tradicional que s’ha conservat 
fins als nostres dies. El moment de màxima explotació sembla que se situa als segles XI, XII i 
XII, amb una delimitació de les pastures de cada poble i cada vall que encara es manté. 

La ramaderia de peu rodó (cavalls, mules...) va destacar espectacularment durant la època 
dels anys cuaranta gràcies als extensos pastius naturals que van propiciar l’existència d’una 
nodrida cabanya de bestiar. Però el ràpid i inesperat enfonsament d’aquest sector a causa de 
l’aparició de tractors, va generar en la població un corrent de profund descoratjament, que es 
va traduïr en l’inici d’un èxode, temporalment aturat per l’inici de les obres hidroelèctriques. 

Aleshores tots els esforços econòmics de la població (força arruïnada) es van canalitzar cap a 
l’explotació de llet, afavorida per la demanda creixent de productes lactis en les zones de 
concentració urbana. La primera indústria lletera, la Cooperativa Lletera del Pallars, es va 
fundar el 1932. Però fruit de la nova embranzida lletera, el 1962 es va fundar la Cooperativa 
Nogueres-Flamisell, que més tard va adoptar el nom actual de Cooperativa del Pirineu 
(Copirineu) amb seu a la Pobla de Segur.. A final del segle XX aquesta empresa es presenta 
com la única comercialitzadora, que recull total la producció lletera comarcal. Aleshores, com 
a conseqüència de la substitució de la ramaderia tradicional pel bestiar de llet, el policultiu 
d’autoabastament va ser substituït pel monocultiu de mercat: prats intensius i farratges van 
canviar l’aspecte del paisatge. 

La crisi del bestiar oví comença amb la substitució de la llana per altres fibres. Els grans 
ramats transhumants d’ovins, que constituïen la base de la ramaderia tradicional a Catalunya, 
han passat a l’historia. El bestiar cabrum, malgrat la dràstica reducció que va experimentar a 
mitjan segle (conseqüència de les febles economies familiars que va provocar la Guerra Civil), 
s’ha estabilitzat i fins i tot ha augmentat davant la demanda de carn de cabrit. 

Segons el cens agrari de 1989 s’apuntava una disminució del sector lleter per la disminució 
del nombre de caps de vaques lleteres, i un augment del bestiar oví, gràcies a les primes de 
la Unió Europea. Es tenien comptabilitzades unes 150 explotacions de boví de carn, amb un 
total de 2500 caps de vaca bruna, activitat de caràcter extensiu, en què es combina el 
pasturatge a la muntanya i a la ribera. El nombre de caps de boví de carn es mantenia 
estable. 

Així doncs el futur sembla estar a la ramaderia extensiva. Aquesta ramaderia extensiva es 
caracteritza per necessitar unes mínimes infraestructures i per l'aprofitament de recursos 
naturals per a l'alimentació dels animals:  

-No són necessàries construccions ramaderes que poden tindre un impacte negatiu sobre 
el paisatge, ni són necessàries complicades instal·lacions per a l'abastiment d'aigua  

-D'altra banda s'aprofiten recursos naturals que d'una altra forma es veurien infrautilitzats. 
A més, l'ocupació de l'herba, pastos, pastius evita, almenys de forma temporal, l'ús de 
pinsos i una altra sèrie de productes per a alimentació animal  

Es tracta per tant d'una activitat amb escàs impacte sobre l'espai natural i respectuosa del 
medi ambient.  Aquest però, ha estat el tipus de pasturatge que s'ha dut a terme en les forests 
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d’alta muntanya com la de Sellente és el pasturatge lliure, limitat per la climatologia, 
fonamentalment en el cas de les parts més altes de les muntanyes. Esta pràctica és la que 
més s'ha adaptat a les circumstàncies actuals (el despoblament i la carestia de pastors 
enfront dels beneficis que s'obtenen del ramat). Esta modalitat suposa l'avantatge del reduït 
cost i maneig molt simple amb el gran inconvenient de deixalla i embastiment de les pastures 

5.1.2.- Objectius ramaders del Parc Natural de l’Alt Pirineu 

Segon la informació pública que donen els tríptics del nou Parc Natural, la ramaderia 
representa un dels principals valors, textualment es reflexa així: 

“En els darrers anys la ramaderia ha sofert una forta davallada, amb la consegüent 
pèrdua de valors naturals i de paisatges que allò pot suposar. Per això, la promoció i 
potenciació de la ramaderia extensiva serà un dels principals eixos de la gestió i inversió 
del Parc, principalment pel que fa a la millora de les infraestructures ramaderes i de la 
competitivitat en el mercat del productes derivats de la ramaderia ecològica. Els acords 
individuals del Parc amb els titulars de les explotacions ramaderes poden ser un 
instrument útil per complia aquests objectius.” 

D’altra banda, declaracions públiques per part dels tècnics del Parc aportaven la següent 
informació: 

“Les activitats tradicionals lligades al sector primari i l’existència secular d’un aprofitament 
ordenat dels recursos naturals, principalment la ramaderia, és el que ha fet possible 
l’existència, pervivència i conservació de gran part del patrimoni natural i la configuració 
imanteniment del paisatge que motiva la creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Es per 
això que, en aquest àmbit, no es poden deslligar ni destriar els valors culturals, i 
econòmics, dels valors naturals. 

Per aquest motiu, un dels principals objectius del Parc serà el desenvolupament d’instruments 
per tal de potenciar la ramaderia extensiva i les races ramaderes autòctones per evitar la 
pèrdua d’aquest paisatge dels que tots ens beneficiem, sobretot a nivell turístic. En aquest 
sentit les línies de treball del Parc són: 

- Inversió en la creació, recuperació i millora de les infrastructures ramaderes presents 
dins dels límits del Parc, via línia d’ajuts (terreny privat) o actuació directa (terreny 
públic):abeuradors, coms, mànegues de maneig, pletes, tancats, passos, canadencs, 
cabanes, bordes i refugis, foment de la figura de pastor, accesos a pastures, 
adequació tipològica de granges, etc. 

- Manteniment de les infrastructures públiques, i en especial els camins i senders, els 
murs de pedra seca, i els coms i abeuradors a través de brigades de treballadors 
forestals. 

- Contractes específics i voluntaris de conservació amb les explotacions ramaderes de 
l’àmbit del Parc. L’objectiu és fer viables les explotacions ramaderesexistents i 
assegurar el manteniment dels prats de dall i les pastures incloses dins dels límits del 
Parc, mitjançant el pagament per superfície mantinguda i proporcional a la tipologia de 
prat o pastura. 

- Foment i impuls de la ramaderia ecològica com a actiu económic de les explotacions 
ramaderes del Parc, principalment pel que fa a la comercialització dels seus 
productes. En aquest sentit el Parc ja està impulsant junt amb els ramaders del Pallars 
Sobirà la creació d’una granja d’engreix de vedella ecològica a la finca de Cassovall, 
propietat del Departament de Medi Ambient.” 

 

- 55 - 



Projecte d'Ordenació de la Forest  de Sellente  Comú de veïns de Lladrós 

 

5.1.3.- El punt de vista dels ramaders per al futur de la ramaderia extensiva al Mig 
Pallars 

Els ramaders avui en dia mostren estar preocupats per les decisions que es prenguen a 
Europa respecte a si les ajudes es desacoplen o van unides a la producció. Per als ramaders 
amb ovelles, volen mantindre els drets sobre aquestes, encara que hi hagi menys ovelles, el 
que durà a la disminució dels caps per ramat, segons el punt de vista dels ramaders. Per el 
moment, les ajudes agroambientals han revifat el sector. Hi ha unes 250 explotacions al 
Pallars Sobirà, però només 66 han cobrat subvencions. 

El projecte del Parc Natural de recolzar la ramaderia ecològica posa un alt grau d’esperança 
als ramaders, mirant com a punt de referència els convenis col·lectius fets a França i a 
Navarra. 

Malgrat aquests avanços també hi ha altres impediments que resten per exemple degut a que 
el Plà d’Accions Ramaderes (pels contaminants de purins, etc) del Departament d’Agricultura, 
no està diferenciat per comarques, i es tracta igual al ramat de la Plana de Lleida, que el dels 
Pirineus, el qual representa un agravi comparatiu per als ramaders. 

5.2.- Tipus i races de bestiar  

El ramat no sols és el principal producte directe dels pastos, sinó també es constitueix com 
la “ferramenta” per a la seua creació i transformació, de manera que la gestió ramadera 
determina les característiques de composició florística i producció dels pastos i la seua 
evolució futura.  

És per aquest motiu pel qual ha de fer-se especial referència als diversos aspectes que 
caracteritzen a la cabanya ramadera a la Vallde Cardós com són, el tipus de bestiar i les 
seues necessitats alimentàries, la càrrega ramadera, el moviment de realitza, la 
infraestructura de què disposa, etc.  

Fa tan sols unes dècades que hi havia unes totes les cases de Lladrós tenien ramat, sumant 
centenars vaques que pasturaven a la Forest de Sellente, però avui en dia han desaparegut i 
tan sols una explotació amb ovelles (unes 170 a 200) ha perdurat, propietat de En Josep de 
Casa Gabriel de Lladrós. En la actualitat, els darrers anys també hi pujen una trentena de 
vaques de  Casa Toniquet.  Així avui en dia només tenim: 

Un ramat 170 ovelles reproductores i 30 corders de reposició 
Un ramat de vaques amb 32 adults 

 

 

a) Bestiar boví  

En general, la progressiva eliminació de races autòctones ha donat lloc a ramats en què es 
mesclen exemplars de races diferents en un intent per augmentar la productivitat i augmentar 
els rendiments en canal.  

 Les vaques que van a pastar a la Vall de Sellente són del a raça bruna alpina. Procedent 
de Suïssa, el seu aspecte queda identificat per una capa generalment terrosa-grisenca. 
Presenta bona aptitud càrnica amb uns bons rendiments en canal. Desenvolupa molt bona 

- 56 - 



Projecte d'Ordenació de la Forest  de Sellente  Comú de veïns de Lladrós 

 

musculatura i de ràpid creixement sobretot els vedells que, als 7-9 mesos d'edat, presenten 
un desenvolupament ideal per al sacrifici.  

El ramat vaquí és el de maneig més senzill i requerix molt poca mà d'obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12.- Ramader amb les vaques a la vall de Sellente 

 

b) Bestiar oví  

L'abandó de la transhumància ha provocat la pràctica desaparició de la raça merina, en 
una altra època majoritària per estes terres, donant lloc a un mapa divers de races, 
generalment de tronc entrefí de raça castellana, observant-se el domini d'encreuaments i de 
races no definides.  

La seua gran capacitat per a caminar li convertix en el vehicle més adequat per a 
arreplegar el past curt i dispers. Menja l'herba arran de terra, arribant a tallar-la inclús a menys 
d'1 cm d'altura. Aconseguix pasturar zones de fort pendent. Lo cual complementa 
l’aprofitament vaquí a un àrea amb tan grans pendents com és la Vall de Sellente. 

Millora els pastos amb el seu fem i rovells; és prou selectiu en pasturatge, encara que per 
la fam, arriba a consumir past d'ínfima apetecibilitat i qualitat. Rebutja els pastos entollats.  
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Censos de ramat al municipi de Vall de Cardós 

Segons les dades que apareixen a la web del Institut Català d’Estadística, ell ramat que hi ha 
censat als anys 1989 i 1999 corresponen les següents dades: 
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5.3.-  Característiques alimentàries 

L’alimentació de cada tipus de bestiar depèn fonamentalment del seu grandària corporal i 
del tipus de sistema digestiu i també de la forma en què recol·lecten l'herba el que comporta 
conseqüències sobre la producció herbàcia.  

A major grandària i pes, major és la necessitat ingesta. Així el ramat vaquí necessita 
consumir grans quantitats d'herba diàriament i no perden tant de temps en la selecció del 
past, per la qual cosa la diversitat de la seua ingesta és menor que en el cas de les ovelles. 

Quant al sistema digestiu, en el cas dels èquids és de fermentació cecal i rumial en la 
resta. Segons diversos estudis realitzats, pareix que el sistema cecal resulta ser menys 
eficient i amb una major taxa de circulació d'aliment, motiu pel qual els cavalls necessiten 
ingerir major volum en relació al seu grandària que les vaques. El ramat major tolera major 
quantitat d'aliments fibrosos de valor nutritiu escàs.  

El boví aprofita amb especial eficàcia les herbes de certa talla i és poc selectiu. Els bòvids 
atrapen l'herba amb la llengua i la introduïxen a la boca; el grossor dels seus llavis i 
mandíbules fan que no puguen tallar-la a una altura menor dels 3 o 4 centímetres. D'altra 
banda, la seua manera de menjar els impedeix realitzar una cuidadosa selecció de les herbes 
que consumeixen.  

L'oví és preferentment herbívor i pot aprofitar herbes de molt baix port. Talla l'herba arran 
de terra i a vegades arranca les plantes si aquella escasseja. És selectiu a l'hora de triar 
aliment.  

Les ovelles tenen necessitat prendre sal durant tot l'any. L'aport es realitza actualment en 
les canals o pesebres on es col·loquen unes peces grans de sal de les que van xuplant les 
ovelles.  

En el quadre següent es mostren, a manera de resum, algunes de les característiques 
d'alimentació de les espècies de bestiar presents i el seu impacte potencial sobre el medi:  

Ramat 
Recursos 
naturals de 
alimentació 

Característiques 
específiques  

Comportament 
d’ingestió  Impacte sobre el 

medi ambient  

Oví  

Fulls joves i brots 
de pastos i 
herbes  Baines i 
llavors  

Boca xicoteta  
Llavis sensitius  
Potes curtes 
Corredores de 
llargues 
distàncies  

Seleccionen fulls 
joves i brots de 
la vegetació 
herbàcia Poden 
cobrir una gran 
àrea  

Eliminació de 
pastos perennes 
Arbustos i arbres 
dispersos  

Boví  
Pastos joves, 
madurs i secs 
Palles  

Llengua sensitiva  
Olfacte sensible 
Boca gran  

Seleccionen 
espècies 
apetitoses Eviten 
pegats de fem 
Alta ingesta per 
mossegada 
Requereixen 
altes densitats 
d'aliment 
disponible  

Eliminació de 
pastos apetitosos  
Formació de 
"pistes" (camins) 
de bestiar i espais 
oberts sense 
herbes apetitoses 
i herbes 
alternades amb 
formacions 
arbustives  
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5.4.-  Moviments del ramat 

El ramat no aprofita de forma homogènia la totalitat de la superfície pastable, sinó que 
manté una sèrie de pautes de comportament influïdes, en gran manera, per l'home i que 
determinen que aquest aprofitament es produeïsca de forma desigual.  

Com ja s'ha apuntat, la influència de l'home és determinant en l'aprofitament pascícola, ja 
que és el que estableix com es desenvolupen els moviments estacionals del ramat. També, 
en gran manera, acostuma al ramat a mantindre una certa rutina en els seus desplaçaments i 
crea una sèrie de llocs a què el ramat acudeix preferentment (abeuradors, pletes, saleres, 
etc.), que modifiquen les condicions naturals d'aquelles localitzacions.  

Pel que fa als ritmes d'activitat de cada ramat, assenyalar que, en general, presenten 
patrons semblants quant a períodes de pasturatge i repòs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13.- Excursionista creuant un ramat de vaques a prop de la Cabana de FECSA 

Al llarg del dia hi ha dos períodes importants de pasturatge, a primera hora del matí i a 
poqueta nit. Encara que durant la resta del dia el pasturatge no desapareix, si que es fa 
menys intens i a migdia es fa pràcticament inexistent. Esta pauta bimodal es fa més patent en 
el ramat vaquí i en èpoques de major calor.  

En el cas de les ovelles, la distribució del temps és pareguda, amb dos períodes de 
pasturatge a primera i última hora del dia. En tot cas, el comportament està determinat pel 
maneig que cada pastor faça del seu ramat.  

Les vaques són pocs selectives i el que requerixen són importants superfícies amb una 
elevada cobertura de past en què puguen ingerir gran quantitat d'aliment sense tindre que 
realitzar llargs desplaçaments.  

Durant l'estada del ramat major en les muntanyes en pasturatge lliure, el comportament 
d'aquest varia al llarg dels mesos en funció de l'evolució del past, així quan el past és 
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abundant (juny-juliol), el temps de pasturatge és mínim mentre que quan els pastos es van 
esgotant el temps dedicat al pasturatges es fa major ja que s’inverteix temps a trobar els 
millors pastos.  

En el cas de les ovelles, per tractar-se d'animals molt gregaris, es mouen en un ramat 
més o menys compacte. La xicoteta grandària de la seua boca els confereix certa capacitat 
per a seleccionar l'herba rebutjant les espècies menys palatables. En termes generals 
s'adapten bé a terrenys pedregosos i d’escassa cobertura vegetal.  

 

Mitjan juny Pugen les vaques (30) 
Finals de juny Pugen les ovelles (170) 
Finals de setembre Baixen les ovelles 
Principis d’octubre Baixen les vaques 

 

 

 

Al ramat d’ovelles el pugen a guardar 2 dies a la setmana. A la tardor, quan comença la 
temporada de caça, les ovelles les guarden. Les ovelles tendeixen a anar dispersades. 

 

Les vaques les guarden un dia a la setmana. Solen anar sempre juntes. La manera d’ajuntar 
les vaques és que el ramader els puja sal, que els agrada molt, i així acudeixen. 

De vegades pensen que excursionistes o boletaires son el ramader, i s’apropen a ells. 
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TITOL 6  ESTAT SOCIOECONÒMIC 

6.1.-   Socioeconomia comarcal 

6.1.1.-  Evolució socioeconòmica del Pallars Sobirà 

Evolució de la població a la comarca 

 Per iniciar l’estudi socioeconòmic d’aquest projecte, s’ha de definir la situació comarcal 
que l’envolta, el que s’ha anomenat anteriorment, escala superior. Tal com s’ha explicat en el 
primer punt la comarca on es realitza aquesta ordenació forestal, és el Pallars Sobirà. 

 El Pallars Sobirà, es caracteritza per un entorn geogràfic i una situació sòcioeconòmica 
pròpia de l'alta muntanya: relleu abrupte, clima rigorós, activitat agrària preponderant, 
importants dèficits d'infrastructures i equipaments, feble ocupació humana del territori i 
existència de recursos específics: paisatge, neu, bosc, aigua...La relació entre la població i la 
superfície ens dóna una densitat de població molt baixa, solament del 4,29 habitant/ m² com 
es pot extraure de la taula següent: 

Superfície (Km²) % de Cat. Població % de Cat Densitat 

1355,2 4,24 5815 0,09 4,29 

Taula 10.-  Superfície, població i densitat de la comarca del Pallars Sobirà                                                    

Aquesta comarca a l'igual que totes les comarques de l'Alt Pirineu, ha sofert, de del 
segle XVII, una evolució econòmica diferencial a l'experimentada al conjunt de Catalunya. La 
incomunicació física d'aquesta comarca de muntanya, fins ben entrat el segle XX, retarda la 
seva integració a l'economia de mercat imperant a la resta del país i possibilita la persistència 
d'una economia d'autoabastament que portava acompanyada la necessitat abundosa de mà 
d'obra. 

La situació descrita té, però, el seu punt d'inflexió a partir de mitjan segle XIX. En aquest  
moment a les periòdiques crisis de subsistència, provocades pel desequilibri entre població i 
recursos disponibles, s'afegeixen la desestabilització de les estructures productives 
tradicionals, fonamentalment agràries, i la seva difícil adaptació a les noves relacions 
econòmiques de caire capitalista. L'atracció exercida per les àrees industrials del país, a partir 
dels anys cinquanta-seixanta del present segle, suposa el punt culminant d'aquest procés, el 
resultat final del qual fou la destrucció del sistema socioeconòmic tradicional de la muntanya i 
un important endarreriment en el ritme de creixement.  

Endarreriment que tindrà una de les seves principals manifestacions en l'evolució de la 
població. En els darrers cent cinquanta anys globalment l'Alt Pirineu, i en particular el Pallars 
Sobirà, a excepció d'algunes etapes puntuals de creixement pateix un degoteig demogràfic 
continu de la seva població. Açò la fa ser la segona comarca menys poblada de 
Catalunya.(JM Sabartés.1998), tal i com es pot observar a la següent taula: 
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Anys 1857 1860 1877 1888 1897 1900 1910 1920 1930 
Número 

habitants 18.762 20.112 15.322 13.785 13.631 12.990 12.475 13.634 12.507

Anys 1936 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991 1996 
Número 

habitants 12.369 10.483 10.223 10.240 7.700 5.247 5.438 5.046 5.815 

Taula 11.- Evolució de la població de la comarca del Pallars Sobirà fins 1996                                                   

En termes relatius, la pèrdua de població al Pallars Sobirà entre 1860 i1996 supera el 
70 % i conserva solament el 28,19 % dels efectius. Gràficament es pot observar en aquesta 
figura:  
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Figura 1.-  Evolució de la població des del 1857 fins 1996 al Pallars Sobirà. 

 Activitat de la població a la comarca 

La comarca del Pallars Sobirà és una de les comarques de l’alta muntanya de Catalunya més 
deprimides econòmicament, degut a les seves condicions orogràfiques, on dues terceres 
parts de la superfície de la comarca tenen una pendent superior al 35%, impossibilitant així un 
desenvolupament industrial. Un altre factor és la despoblació de la zona per la manca d’oferta 
de treball. Per aquests i altres motius s’elabora cada 4 anys el pla comarcal d’alta muntanya 
del Pallars Sobirà.Per comprendre millor la problemàtica de la zona analitzem els diferents 
factors principals que hi influeixen. 

Part del territori es troba sota alguna figura de protecció del medi natural. A destacar la 
presència de part del Parc Nacional d’Aigüestortes, del Parc Natural de l’Alt Pirineu, de la 
Reserva Nacional de Caça, d’una sèrie de reserves naturals i 8 espais PEIN. L’any 1991 la 
població activa es distribuïa de la següent forma: 

- 63 - 



Projecte d'Ordenació de la Forest  de Sellente  Comú de veïns de Lladrós 

 

50%

23%

15%

12%

Comerç i
serveis

Ramaderia i
agricultura

Indústria

Construcció

 

Figura 2.- Sectors econòmics del Pallars SobiràFont: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99) 

Si es comparen aquestes dades amb les de Catalunya, podem observar com l’agricultura i 
la construcció tenen un percentatge major d’ocupació que la mitjana de catalana, el sector del 
comerç i els serveis és similar al català, però que el sector industrial és clarament inferior a la 
mitjana. A continuació analitzarem cada sector en concret. 

SECTOR PRIMARI 

- Agricultura 

També segons el cens agrari del 1989, s’observava com els conreus herbacis es 
mantenien, la producció de cereals i els conreus de farratges augmentaven, els d’hortalisses 
disminuïen a la meitat i els guarets desapareixien. 

- Les forests 

La superfície forestal de la comarca és de 132.253 ha. La producció de fusta anual era 
al 1989 de 24.000 m3, mentres que els anys següents era de 20.000m3 de fusta per any. 
Aquesta disminució en la explotació de fusta, es deu principalment a la caiguda del preu 
d’aquesta i a l’augment d’espais protegits. L’explotació de fusta és portada a terme per les 
entitats locals, a partir dels boscos comunals i de les comunitats de propietaris en diverses 
muntanyes, tot i que la propietat privada té un pes residual. 

El 80% de la producció comarcal és de pi roig i negre, seguides de l’avet i el pollancre. 

S’aconsella una gestió racional dels boscos, a més de la protecció d’aquest medi natural, 
perquè la comarca és capçalera de conca de molts rius i té forts pendents, i si s’explotés de 
forma massiva el bosc provocaria una erosió irreparable a la zona. La funció de vetllar per la 
vigilància contra els incendis foretals és competència de les 3 Associacions de Defensa 
Forestal de la comarca: A.D.F. Mig Pallars, A.D.F.de les Valls d’Àneu, A.D.F. del Pic de l’Orri. 

Per dinamitzar econòmicament aquest sector s’hauria de modernitzar l’empresa 
agrària, mitjançant subvencions i bonificacions a l’hora de demanar prèstecs, caldria que 
s’incorporessin agricultors joves, mitjançant ajudes. Fomentar i millorar la ramaderia extensiva 
optimitzant l’aprofitament de pastures, per recuperar prats envaits pel bosc. Reestructurar el 
cooperativisme agrari i entitats associatives agràries per millorar la comercialització dels 
productes agraris. 
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- Ramaderia 

Segons el cens agrari de 1989 s’apuntava una disminució del sector lleter per la 
disminució del nombre de caps de vaques lleteres, i un augment del bestiar oví, gràcies a les 
primes de la Unió Europea. Es tenien comptabilitzades unes 150 explotacions de boví de 
carn, amb un total de 2500 caps de vaca bruna, activitat de caràcter extensiu, en què es 
combina el pasturatge a la muntanya i a la ribera. El nombre de caps de boví de carn es 
mantenia estable. El boví mixt, per a carn i llet, tradicional a la comarca, es troba en vies de 
desaparició. 

SECTOR SECUNDARI 

És el sector menys desenvolupat, hi trobem representades les empreses 
hidroelèctriques, les quals troben en la comarca un elevat potencial degut als abundants 
recursos hídrics. El ram de la construcció que es troba en un moment d’augment de la seva 
activitat. En canvi les indústries es troben en recessió, la única possibilitat de que aquest 
sector augmenti és amb la instal·lació de petites indústries del ram artesanal i alimentari. 

SECTOR TERCIARI 

Del total de la població activa un 23% es dedica al turisme, a la restauració i 
l’hosteleria, i un altre 23% a l’educació i a la sanitat. El comerç està poc especialitzat i 
diversificat, ja que la majoria és d’aliments.   

El turisme està augmentant a la zona, degut sobretot a la instal·lació a la zona de 
diverses empreses d’esports d’aventura i a la presència del Parc Nacional d’Aigüestortes. 
Aquest fet ha portat a l’augment de places hoteleres passant de les 1.529, l’any 1981, a les 
2.142 de l’any 1991. Les dades respecte a l’activitat turística i als serveis ofertats que a 
continuació són presentades, donen una bona idea d’aquesta evolució.  

Serveis ofertats 1999 2004 
Campings 20 19 
Albergs 4 19 

Residències Cases Pages 29 49 
Cases colònies 12 - 

Hotels - 53 
Restaurants - 44 

Bars - - 
Esports d’aventura 8 22 

Esports d’hivern - 9 
Taula 12.- Activitats i serveis turístics ofertats al Pallars Sobirà. Font: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99) 

www.noguerapallaresa.com

També han proliferat les cases com a segones residències arribant l’any 1991 al 42.4% 
dels habitatges. Els principals atractius turístics de la comarca són: els de la natura (Parc 
Nacional, Parc Natural, Itineraris comarcals i Itineraris Pirineu Viu), les dues estacions d’esquí 
alpí, Portainé i Superespot, i les d’esquí de fons, Bonabé, Tavascan, i Bosc de Virós, els 
esports d’aventura, i el turisme cultural, Museu de fusta d’Àreu i l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu. 
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Serveis ofertats 2004 
Consultoris mèdics 10 

Farmàcies 4 
Ajuntaments 15 

Cine 1 
Taula 13.- Altres serveis ofertats a la comarca Pallars Sobirà. Font: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99)  

6.1.2.- Evolució socioeconòmica de Vall de Cardós 

La Vall de Cardós és una de les tres valls de la capçalera del Pallars Sobirà, juntament 
amb la Vall d’Àneu i la Vall Farrera. És un territori natural perfectament delimitat per 
barreres muntanyoses, situada en ple Pirineu axial, al vessant meridional i orientada en 
direcció N-S. 

La Vall es divideix actualment en tres municipis: Lladorre, Ribera de Cardós (Vall Cardós) 
i Esterri de Cardós. En ells s’aglutinen 18 pobles i una població censada de 636 habitants 
(1995). La capital tradicional ha estat sempre Ribera, centre administratiu des dels seus 
orígens i cap del deganat eclesiàstic de Cardós, de la diòcesi d’Urgell.    

Taula 14.-  Superfície, pobles i habitants dels municipis de la Vall de Cardós. 

Vall de Cardós Superfície (km2) Pobles Habitants 
Lladorre 146,99 6 218 

Ribera de Cardós 56,58 8 344 
Esterri de Cardós 16,50 4 74 

TOTAL 220,07 18 636 
 

El terme municipal de Ribera de Cardós està situat al centre de la Vall de Cardós, a 
banda i banda de la Noguera de Cardós. S’eixampla cap a l’esquerra on s’hi troben els pobles 
de Surri, Anàs, Estaon, Bonestarre, Ainet de cardós i Lladrós. i cap a la dreta Cassibrós. 

L’eix de comunicacions és la carretera local que ressegueix la vall per l’esquerra de la 
Noguera de Cardós. En mig del poble hi ha un desviament que porta als pobles de Surri, 
Anàs, Estaon i Bonestarre. Anàs es troba a 4 Km de Ribera.  

L’economia ha estat sempre agrària i ha sofert el procés de transformació característic de 
les terres d’alta muntanya. A mitjan segle XIX s’hi cultivava blat, sègol, ordi, patates, una mica 
de fruita i hortalissa. S’hi criava bestiar oví i de peu rodó, per a les feines del camp o per 
vendre les cries.  Al segle XX es canviaren els antics conreus per pastures de dall, cereals, 
farratgers i bestiar boví de llet i de carn. 
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El municipi de Vall de Cardós està vertebrat pel tram mitjà i baix del riu Noguera de Cardós, i 
inclou també la important vall secundària d'Estaon. La superfície del municipi és de 5.660 ha. 
Els seus 325 habitants (cens de 1996) es reparteixen en 8 pobles, amb una densitat de 
població de 5,7 habitants/km2 

 

 Nucli de població Altitud (m) Població 
(1996) 

Ainet de Cardós 930 50 
Anàs 1.131 28 
Bonestarre 1.084 10 
Cassibrós 934 27 
Estaon 1.237 19 
Lladrós 1.019 24 
Ribera de Cardós 898 147 
Surri 1.020 20 

 

 

 

 

 

Un dels trets més característics per a entendre la història passada de la Vall de Cardos, es 
l’aïllament que ha estat un factor decisiu. La primera carretera de la Vall es va obrir al 1934. 
Això, afegit a una demografia molt baixa i una emigració constants, ha conservat inalterades 
fins fa no gaire temps l’economia tradicional de subsistència, i només l’aprofitament 
hidroelèctric i darrerament el turisme han suposat alguna innovació. 
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6.2.- Legislació que afecta a les pastures i als ramats 

6.2.1.-  Legislació de la Unió Europea  

Són d'especial interés els Reglaments següents:  

f) -Reglament (CE) 1254/1999 del Consell de 17 de maig de 1999, pel qual s'establix 
l'organització comuna de mercats en el sector de la carn de vaquí (i les seues modificacions 
posteriors per diversos Reglaments i Rectificacions)  

-Reglament (CE) 2529/2001 del Consell de 19 de desembre del 2001, pel qual s'establix 
l'organització comuna de mercats en el sector de la carn d'oví i caprí  

Estos dos Reglaments de l'actual Unió Europea han donat lloc a determinades ordes 
autonòmiques que més avant es relacionen.  

En el primer es fixen les condicions i quantitats per a les ajudes directes als ramaders, 
establint-se primes especials per cria de bous, primes per cria de vaques dides, prima per 
sacrifici de bous i vedells, a més de pagaments per extensificació d'explotacions i pagaments 
addicionals que poden efectuar els Estats membres, sent estos bé pagaments per cap, bé 
pagaments per superfície d'explotació.  

En el segon dels Reglaments esmentats, establix pagaments directes als ramaders 
d'oví i caprí, per mitjà de primes per ovelles i cabres i primes complementàries en zones on la 
producció d'oví i caprí siga activitat tradicional o contribuïsca al desenvolupament rural; a més 
establix pagaments complementaris que poden decidir els Estats membres a productors que 
dediquen esforços a millora de la qualitat de la producció de carn d'estos animals, a la 
reestructuració o creació d'explotacions, pagaments per superfície concedits en funció de les 
hectàrees de superfície farratgera, pagaments per millora i racionalització de la transformació 
i comercialització de la carn d'oví i caprí.  

6.2.2.- Legislació espanyola i catalana 

Fins al moment present, pel que fa a l'aprofitament municipal de pastos s'apliquen general:  

-La Llei de 7 d'octubre de 1938, de Pastos, Herbes i Restollades, i el seu Reglament, 
aprovat per Decret de 6 de juny de 1969 del Ministeri d'Agricultura, per als terrenys no 
pertanyents a les muntanyes catalogades d'utilitat pública  

-En relació amb el pasturatge en les muntanyes catalogades d'utilitat pública del terme 
municipal (les muntanyes 108 i 176), és d'aplicació el Reglament de la Llei de Montes, 
aprovat pel Decret 485/1962, de 22 de febrer, del Ministeri d'Agricultura i de vigència 
actual, d'acord amb la disposició derogatòria única, punt 2, de la nova Llei 43/2003 de 
Montes. En relació amb l'aprofitament pascícola en les forests, esta última Llei en els 
seus articles 15 i 36, fixa que els aprofitaments dels recursos forestals es realitzaran 
d'Acord amb les prescripcions per a la gestió de muntanyes establides en els 
corresponents Plans d'ordenació dels recursos forestals (la figura del P.O.R.F. definida 
en la Llei) o/i amb el que es consigne en el projecte d'ordenació de muntanyes, pla 
dasocràtic o instrument de gestió equivalent. Precisament, el present document pretén 
ser tal instrument de gestió.  
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