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6.3.-  Us social de la forest

6.3.1.-  Ús senderista 

La Vall de Cardós és, segurament, una de les valls menys explotades turísticament. 
Aquest fet, però, està començant a canviar degut a la gran demanda d’activitats a l’aire 
lliure. S’hi practiquen diferents esports d’aventura regits per diferents empreses de la zona. 
Entre ells el més important és  el rafting a Llavorsí. També es pot muntar a cavall, fer 
escalada, senderisme i molts altres.  

Una altra activitat són la caça i la pesca, importants a la zona, la primera realitzada 
pels veïns de la comarca i caçadors amb un nivell d'adquisició alt de fora de la comarca, i 
la segona generalment per alguns veïns i turistes sobretot de l'estiu. La pesca la realitzen a 
la Noguera de Vall Cardós i la caça a la Reserva Nacional de l’Alt Pallars-Aran. 

Pel que fa als esports hivernals, s’han d’anomenar les pistes d’esquí nòrdic de Virós-
Vallferrera, a la Vall de Sta. Magdalena es troba la de St. Joan de l’Erm i a Tavascan, la 
Pleta del Prat. Per d’altra banda, també cal citar les pistes d’esquí alpí de Port Ainé i Súper 
Espot. 

El mercat, però, de l'esquí nòrdic, és un mercat de baixa demanda i poca generació 
d'ingressos econòmics, en part, degut a la llarga distància des de l'àrea metropolitana de 
Barcelona. Però almenys permet donar ocupació laboral directa i afavorir l'arribada de 
turistes als hotels i cases de turisme rural durant l'hivern. 

També hi ha vehicles tot - terreny, motos trialeres i quads que realitzen diferents rutes i 
itineraris per les pistes forestals.  

Per últim, citar que, cada cop més hi ha un augment de visitants important dels 
anomenats “turisme verd”, que ha impulsat força la comarca i ha donat una nova visió del 
turisme fent que moltes cases de pagès hagin sabut compaginar les seves activitats 
tradicionals amb aquesta nova  demanda social. Entre les seves variants, el senderisme és 
l'activitat de major importància, i actualment la comarca consta de varis itineraris 
senyalitzats per la FEEC (GR-11), el Consell Comarcal (rutes de Natura i Cultura del 
Pallars Sobirà), els Itineraris del Parc Nacional i els Itineraris Pirineu Viu de l'ADF Mig 
Pallars, els quals han passat a formar part de la xarxa d’itineraris del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. 

Resulta important en aquest sentit la web del Consell Comarca: 
http://www.senderspallarssobira.com/

Més específicament, respecte de l’ús recreatiu a la forest de Sellente, aquesta vall queda 
amagada a la vista des de la Pica d’Estats, i des del sender que accedeix cap al refugi de 
Broate. Malgrat això, encara és un important pas per al sender que uneix els refugis de 
Vall Ferrera cap a Baborte i Broate passant pel coll de Sellente, i fent tot el descèns per la 
vall del riu Sellente, fina a la conexió amb el sender que puja a Broate en un altre camí 
alternatiu cap a la Pica d’Estats.  

 

Dos senders de llarg recorregut que s’han estat promocionant als darrera anys han 
estat el sender de les Portes del Cel, i també un altre que fa un bucle entre dos refugis 
francesos i dos catalans (Pinet, Graus, Certascan i Vallferrera) 
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6.3.2.-  Infraestructura recreativa

Hi ha dues antigues cabanes, la de FECSA i la de Lladrós que es troben en estat ruïnós. 
La primera va ser construïda per a servir de base als enginyers que van anar a prospectar 
el possible entubament del llac de Canedo, per a la producció d’energia hidroelèctrica. 
Encara que aquesta idea va ser abandonada anys desprès en veure la dificultat i la 
longitud de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 14.- Cabana de FECSA des de els quatre costats (juny 2006) 
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La cabana de Lladrós, va servir durant anys per a guardar els ramats dels veïns de Lladrós 
que feien ús del dret comunal de pastures, i on a més de la cabana hi havia una sèrie de 
tanques i de mànegues per al ramat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 15.- Cabana de Lladrós, panoràmica i amb detall (juny 2006) 
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Bloc B – PLANIFICACIÓ 
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TITOL 7.- ESTUDI D’USOS 
 
7.1.- Estudi d’usos 
 
7.1.1.- Descripció dels usos actuals i potencials de la forest 

 
Abans d’analitzar la informació proporcionada per l’inventari de pastures i del medi 

natural i planificar cada un de les Unitats Naturals de la forest ordenada, es descriuran els 
usos que potencialment demostren tenir. 

 
Per determinar l’ús potencial, s’han fixat uns criteris per a cadascun dels usos. Aquests 

criteris queden marcats en cadascun dels apartats que a continuació s’aniran desglossant. 
Alguns d’aquests usos potencials no s’han dut a terme mai en la forest. Llavors, mitjançant 
la informació aportada per l’estat forestal i les fitxes d’abatiment, serà fàcil la seva 
ordenació en el temps i en l’espai. 

 
7.1.1.1.- Usos de producció

 
Aprofitament ramader
 

Per determinar les zones d’ús potencial s’han seguit aquests criteris: 
 

Taula 15.- Criteris per determinar els usos potencials dels rodals per l’aprofitament ramader. Font: Pròpia 

Tipus d’ús Criteris de determinació de les Unitats 
Naturals Sigles utilitzades 

Ús 
potencial 

- Ecosistemes de prats alpins o de 
muntanya accessibles per pendent al 
ramat 

- Zones que no siguin de risc geològic 

Cadascuna dels criteris té la 
seva restricció corresponent 
- (*): Ecosistemes de prats 

alpins o de muntanya que 
no són accessibles per 
pendent. 

- (&): Zones de risc 
geològic. 

 
7.1.1.2.-  Usos de protecció 

 
Conservació del sòl i regulació del règim hídric

 
El paper que té la coberta herbàcia existent en la conservació del sòl i la regulació 

del règim hídric de la forest de Sellente és molt important.  
 
Taula 16.- Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb ús de protecció del sòl i 
regulació hídrica i legislació referent. Font: Pròpia 
Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals Sigles utilitzades 

Ús 
potencial 

- Pendent > 60 % 

- Zones de risc geològic determinades 
anteriorment 

- Zones amb un índex d’erosió >100 

Aquests criteris no suposen 
cap restricció perquè en 

complir-se qualsevol d’ells ja 
es considerarà rodal 

protector. 
 Normativa autonòmica 

 - Llei 43/2003 de Montes  
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 Un cop analitzada la informació de l’inventari, s’han determinat els objectius de 
l’ordenació, s’ha realitzat l’estudi d’usos i el propietari ha pres les decisions corresponents; 
es determina l’organització de la forest, en tres quarters. Cadascú dels quarters tindrà una 
funció molt clara i diferent a les dels altres quarters: 

 
Taula.17.-  Tipus de quarters, descripció i funció. Font: Pròpia 

Quarter Nom Funció Descripció 

A Protector 
del sol  

L’ús principal és mantenir 
l’estabilitat de la forest, i 
evitar així el 
desenvolupament de 
processos erosius i pèrdua 
de sol, principalment per 
esllavissades i allaus 

Es correspon amb tarteres, rodals que 
tenen força pendent, afloraments 
rocosos i zones d’important risc 
d’erosió. És el quarter més gran que 
engloba gairebé tota la subconca de 
Canedo. Són rodals de roca fixa o solta 
(tarteres), molt inaccesibles i amb 
perillositat pel visitant. 

B Pastures 
L’ús principal és 
l’aprofitament ramader dels 
prats  

És un quarter que agrupa totes les 
parts baixes de les vessants, es a dir, 
el fons de vall principalment, on 
s’estableixen els ramats.  

C Conservació 
biodiversitat 

L’ús principal és ecològic 
degut a que son boscos que 
es troben al seu límit 
altitudinal per les condicions 
climàtiques extremes 
pròpies de l’alta muntanya. 

Son els rodals més baixos on es troba 
l’avetosa i també la zona on ha hagut 
alguns allaus i conseqüentment hi ha 
una flora molt rica 

D Recreatiu 

L’ús principal és, la 
realització d’activitats de 
lleure i la implantació de les 
infraestructeres necessàries 
per a aquesta activitat. 

 Són rodals que alberguen les àrees 
recreatives al voltant de les cabanes i 
amb els cartells interpretatius de 
l’ecosistema. 

 
La funció de cadascú dels quarters, no és totalment restrictiva en relació als usos que es 
poden realitzar en cadascú dels rodals. Normalment els usos són no només compatibles 
sinò complementaris. De tal forma, en un quarter es poden realitzar diferents tipus d’usos, 
ja siguin protectors, productors, recreatius o de conservació, però l’ús principal és el que 
dóna la funció al quarter. Aquesta organització es pot veure al mapa de quarters de 
planificació. Finalment, dir que aquests quarters són els definitius sobre els quals es 
planifiquen tota la gestió posterior de la forest, i en torn als quals es prenen les decisions. 
A continuació es poden veure les superfícies de cadascún dels quarters definitius i les 
unitats naturals que inclouen: 

Taula. 18.- Superfícies de quarters. Font: Pròpia 
Quarter Nom Superfícies 

A Protector del sol  493,05 ha 

B Pastures 48,95 ha 

C Conservació de la biodiversitat 18,26 ha 

D Recreatiu 28,54 ha 

TOTAL  588,8 ha 
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TITOL 8.- OBJECTIUS 

8.1.- Objectius del Pla General 
 
 Els objectius principals d’aquesta ordenació, son diferents a les ordenacions 
típiques de forests arbrades, que venen regides per les “Instrucciones para la Ordenación 
de Montes Arbolados” (1970). Al cas de les ordenacions de pastures, no existeixen unes 
instruccions o directrius pròpies. Per tant seran recollides d’altres ordenacions de pastures 
ja existents i completades per elaboració pròpia. 
 

Objectius Generals 

1- Aconseguir la persistència i estabilitat del ecosistema herbaci 

2- Aconseguir un rendiment sostenible de l’aprofitament ramader 

3- Aconseguir un màxim d’utilitat, és a dir, la plurifuncionalitat de la 

forest 

 
A més a més, s’hauran de complir els objectius següents marcats pel propietari del 

bosc, i que es dividiran en tres tipus, socials, econòmics i ecològics: 
 

Objectius Socials 

1- Garantir el manteniment i respecte de tots els drets veïnals. 

2- Afavorir els aprofitaments tradicionals del pasturatge. 

3- Recuperar el patrimoni històric de la forest, allà on tingui més interès (cabanes i 
corrals).  

4- Potenciar el ús recreatiu del forest amb el manteniment i la millora 
d’infraestructures (cabanes, camins, senyalització...) i a més amb la senyalització 
interpretativa dels principals ecosistemes, per afavorir així a la vegada, el 
respecte per les espècies i els indrets més febles. 

5- Potenciar i afavorir els usos que generen llocs de treball estable i digne. 

 
 

Objectius Econòmics 

1- Comptabilitzar tots els usos existents a la forest, mitjançant les pautes marcades 
per l’estudi d’usos, realitzat a aquesta ordenació. 

2- Assegurar la persistència del ecosistema realitzant aprofitaments de pastures 
poc intensius i seguint els criteris de sostenibilitat marcats a la planificació 
d’aquesta ordenació 

Contribuir a la millora del medi per a la proliferació de l’isard, amb aprofitament com 
a espècie cinegètica a dins la Reserva Nacional de Caça, per entrar així en el cupo 

 

- 77 - 



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

 

 
Objectius Ecològics 

1- Respectar les zones destinades com a àrees d’ a evolució natural, com pel fet de 
tractar-se d’un ecosistema amb alt grau de naturalitat. Per tant, no s’aprofitaran i 
es prendran les mesures necessàries per evitar molèsties a la fauna i la flora 
especial. 

2- Aconseguir la certificació forestal FSC i PEFC, és també un objectiu ecològic 
que demostra una gestió sostenible de la forest. 

3- Respectar les masses de pi negre, per ser un ecosistema delicat i molt minoritari 
en la península ibèrica, practicant una selvicultura acurada de manteniment del 
sol i protecció contra els allaus i esllavissades. 

4- Respectar les masses de pi negre, per ser un ecosistema delicat i molt minoritari 
en la península ibèrica, practicant una selvicultura acurada de manteniment del 
sol i protecció contra els allaus i esllavissades. 
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Aquesta és la última fase de l’Ordenació Forestal. En aquest document es concreten els 
diferents tipus d’actuacions a realitzar, així com, l’ordre de cadascuna de les actuacions 
per a cadascun dels rodals i per a cada any.  
 
El document està dividit en dues parts, el Pla General i el Pla Especial. El Pla General, 
determinarà el tipus d’actuació a realitzar en els propers vint anys, per a tots els rodals que 
formen la forest ordenada. El Pla Especial, desglossarà al màxim, més concretament, 
cadascuna de les actuacions que es realitzaran en els primers deu anys del Pla General. 
 

TITOL 9.- PLA GENERAL 

A llarg termini, 20 anys, es a dir des de l’any 2007 al 2026, les actuacions més importants 
a la forest de Sellente son: 
 
1. El manteniment del bestiar, mitjançant la incentivació que la pròpia Administració 

forestal i el Parc Natural duen a terme com a funcions pròpies. 
2. La potenciació de la cacera, com a font d’ingressos probablement amb una millor 

perspectiva de futur 
3. La creació d’una infraestructura adient per a l’ús recreatiu i d’esbarjo amb una 

demanda creixent tant a l’estiu com a la temporada d’hivern 
 
Com a actuacions a llarg termini per al segon Pla Especial(anys 2017 a 2026), aquest 
pla de ordenació planteja dues actuacions: 
 
A.- Tasques de manteniment de les sospedrades del camí de Sellente cada 5 anys 
 
B.- Reconstrucció de la cabana de FECSA amb sintonia al pla d’ús recreatiu del Parc 
Natural 
 
No obstant hi haurà que veure la evolució de l’ús (específicament el recreatiu) de la forest 
amb aquest temps per a determinar la conveniència de l’actuació B o desestimar-la. 
 
En cas de dur a terme la reconstrucció de la cabana de FECSA, deuria necessàriament 
posar-se dos cartells interpretatius d’educació ambiental. 
- Un dirigit a explicar els ecosistemes d’herbàcies d’alta muntanya 
- Altre dirigit a explicar la història de per què es va fer aquesta cabana i tot el projecte 

que es volia dur a terme d’entubament de l’estany de Canedo per la producció 
d’energia hidroelèctrica. 
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TITOL 10.- PLA ESPECIAL 

 
10.1.-  Pla de conservació de la biodiversitat
 
Les iniciatives de conservació de la natura que afecten la forest de Sellente són diverses, 
malgrat no tenir una incidència relativament alta quant a la seva implantació i/o efectivitat. 
La seva combinació, aplicant els criteris definits al PCMBD (PALAU et al. 2002), permet 
considerar un percentatge elevat de territori, com a Forest amb un Alt Valor de 
Conservació, segons la definició continguda en l’Esborrany dels Estàndards Espanyols de 
Gestió Forestal per a la Certificació FSC.  

10.1.1.- Iniciatives basades en la legislació vigent 

La forest de Sallente es troba inclosa dins l’espai PEIN de l’Alt Pallars, dins la proposta de 
la Xarxa Natura 2000 i a més, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu en la seva totalitat i, per 
tant, sotmesa a les directrius de gestió d’aquest espai. Per tant, és d’esperar que la finca 
gaudeixi de la màxima protecció possible. 

10.1.2.-  Altres iniciatives de conservació 

En el marc del Projecte LIFE “Pirineu viu” de l’ADF Mig Pallars, s’han dut a terme diverses 
iniciatives per a la conservació del patrimoni forestal singular de Llavorsí i Vall de Cardós. 
L’any 1998 va finalitzar l’Inventari d’Àrees d’Interès a Evolució Natural del Mig Pallars, en 
el qual s’identifiquen 68 sectors de bosc productor prioritaris per a la conservació, ja sigui 
pel fet de contenir mostres representatives de bosc madur, o per incloure àrees vitals 
d’espècies amenaçades. Aquest inventari va ser la base per a la creació de 14 Reserves 
Forestals mitjançant patrocini privat, un dels components principals del Projecte “Pirineu 
viu” la delimitació de les Reserves esmentades. 
 
Una segona actuació del Projecte LIFE “Pirineu viu” va consistir en la catalogació d’arbres 
singulars, identificats segons criteris de dimensions, forma i/o interès ecològic (PALAU, 
2002) en promou el seu apadrinament, consistent en que una persona o entitat paga a 
l’entitat municipal propietària un import a canvi de no talar l’arbre. 
 
Una altra iniciativa que cal esmentar és l’inventari d’Àrees Importants per als Ocells (IBAs, 
sigles en anglès), elaborat per SEO/BirdLife (VIADA 1998), ja esmentat en l’apartat 2.3.3.  
 
10.1.3.- Propostes de gestió genèriques per als rodals madurs, en les quals s’hagi 
d’intervenir 
 
Els sectors forestals amb predomini d’avet o pi negre (sobretot, atès que són els més 
afectats pels aprofitaments) sobre els quals s’hagin de fer aprofitaments hauran de seguir 
una sèrie de criteris que, en general, coincideixen amb els establerts dins del plec de 
Condicions inclòs en el PCMB del Mig Pallars. L’objectiu d’aquest plec de condicions no és 
posar límits estrictes als aprofitaments forestals, sinó intentar fer compatibles el rendiment 
econòmic de la forest amb la conservació dels valor naturals i paisatgístics més 
característics de la zona. 
 
La proposta pels sectors productors on s’hagin de fer aprofitaments, consisteix en deixar 
un nombre de peus per hectàrea superior desprès de la tallada final. Durant les diverses 
etapes d’aclarida successiva, es va esponjant progressivament la massa per afavorir la 
regeneració, al mateix temps que se n’obté un profit, en forma de fusta de gran diàmetre i 
de qualitat. Durant aquest procés, es reserven sense tallar arbres situats a la perifèria del 
rodal, generalment propers a les pistes, que generaran fusta de qualitat i fàcil extracció en 
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tallades futures. La situació perifèrica i propera a les pertorbacions derivades de la 
proximitat de les pistes dificulta l’aprofitament d’aquests arbres (els més madurs de cada 
rodal durant uns anys) per part de la fauna, com a substrat d’alimentació, refugi i 
reproducció. Per tant, resulta recomanable mantenir un cert nombre d’arbres madurs 
allunyats de la perifèria del rodal a aprofitar (5-10 per hectàrea), al marge dels arbres morts 
i dels deixats ja a la perifèria. El grau d’incidència d’aquests arbres sobre la regeneració es 
pot considerar menyspreable, tot i que el manteniment d’unes característiques estructurals 
adients per a la fauna forestal potencialment sensible als aprofitaments resta assegurat. 
Per algunes espècies de fauna sensibles, també és molt important mantenir fusta morta a 
la forest ja sigui dreta (en forma d’arbres secs i estaques), o bé troncs i arbres caiguts en 
diferents estadis de descomposició.  
 
10.1.4.-  Vegetació lligada als cursos d’aigua i als barrancs 
La vegetació de ribera i l’associada a barrancs o indrets propers a punts d’aigua s’haurà de 
mantenir intacta. En la majoria dels casos no es tracta de boscos de ribera, sinó que es 
tracta de taques de vegetació higrófila o afloraments d’espècies de planifolis oportunistes. 
En molts casos proporcionen estabilitat al terreny, a més de suposar ecotons de gran valor 
des del punt de vista de conservació de la biodiversitat. 
 
10.1.5.- Sectors amb vegetació arbustiva 
 
Les concentracions d’arbustos i de peus aïllats d’arbres productors de fruits carnosos són 
importants en l’àmbit d’aplicació del present POF.  Aquests sectors s’haurien de mantenir 
intactes, evitant-hi circulació de maquinària forestal en qualsevol període de l’any. De tota 
manera, és recomanable que els ramats pasturin per aquestes zones, sempre i quan ho 
facin en un nombre no excessiu. 
 
10.1.6.- Punts d’aigua 
 
De la mateixa manera que en els apartats anteriors, els aprofitaments dins de l’àmbit 
d’aplicació del POF hauran d’ésser especialment escrupolosos en el que fa referència al 
respecte els cursos d’aigua i, sobretot, les mulleres, sigui quina sigui la seva superfície. Es 
tracta, generalment, de punts de reproducció d’amfibis (especialment de granota roja) que, 
per la seva poca mobilitat i extrema dependència dels recursos hídrics, es converteixen en 
espècies extremadament sensibles a les alteracions del seu hàbitat per efectes mecànics 
derivats de l’acció de vehicles motoritzats.  

 
10.1.7.- Proposta de rodals per conservació de la biodiversitat 
 
Tal com hem explicat anteriorment, el quarter de biodiveristat estarà format per dos tipus 
de rodals inclosos inicialment dins el quarter protector del sòl: AEIN i AGD.  
 
AEIN (àrees d’especial interès natural): són els rodals resultat d’aquest estudi de 
biodiversitat en relació als espais més sensibles ja sigui pels seus valors botànics com 
faunístics. Són espais molt escassos i una intervenció sobre les seves característiques 
podria comportar la pèrdua d’alguns dels seus trets definidors, que normalment tenen una 
gran rellevància en termes de biodiversitat (fongs, líquens, briòfits, invertebrats, etc.). Per 
tant, des del punt de vista tècnic, s’aconsella que es localitzin aquests espais sobre rodals 
de manera que queden protegits. Així doncs, aquests rodals quedaran com a reservori 
ecològic perpetu de la forest. Seguint aquests criteris s’han definit els següents rodals 
AEIN: 
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Taula 19.- Rodals AEIN de la forest de Sellente 

 
Rodal EIN 

1 a 
1 b 
3 a 
3 f 

 
 
AGD (àrees de gestió dirigida): són els rodals que tenen un valor faunístic i/o botànic 
important, però que es troben inserits en un rodal que pot tenir algun interès d’explotació 
molt important (fusta, llenyes, pastures, ...).  Llavors aquesta explotació es podrà realitzar 
amb molta cura i d’una forma poc intensiva. De fet, seran regulats per un plec de 
condicions especial que es proposa més endavant. En tot cas, aquests rodals tindran un 
tractament sempre dirigit a transformar-los en AEIN en un futur.  
 
Seguint aquests criteris s’han definit els següents rodals AGD: 
 

Taula 20.- Rodals AGD de la forest de Sellente 
 

Rodal AGD 
4 a 
4 c 
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10.2.- Consideracions respecte a la ordenació de la càrrega ramadera
 
El manteniment de les pastures comporta la utilització d’un dels recursos més interessants 
de les forests per al seu aprofitament per part del bestiar, a banda d’assegurar el 
manteniment dels índexs de biodiversitat globals pel conjunt de la forest, a causa de les 
espècies de vertebrats estrictament lligades a aquests ambients i a les nombroses 
espècies que els freqüenten ocasionalment. Les àrees ecotonals que acostumen a 
delimitar i separar aquests ambients dels ambients forestals arbrats acostumen a presentar 
un mosaic de pastura-vegetació arbustiva-bosc esclarissat, en molts casos formes 
degradades dels boscos autòctons, tot i que en ocasions presenten peus arbrats de certa 
entitat, amb abundància de nius de picots (picot verd i picot garser, fonamentalment). 
Aquests ambients humanitzats presenten índexs de biodiversitat acceptables i la 
conservació de les pastures i dels camps abandonats hauria d’ésser una altra de les línies 
de gestió dirigides a la conservació i millora de la biodiversitat dins de l’àmbit d’aplicació 
del present POF. 
 
La disminució de la coberta del sòl en les pastures subalpines de les zones culminals de la 
forest amb respecte a les cotes inferiors, fa que la proliferació de la circulació motoritzada 
fora de les pistes pugui esdevenir una amenaça seriosa per aquests ambients, a nivell 
paisatgístic, edàfic i de persistència de la coberta vegetal. Per tant, resulta recomanable 
restringir l’accès a les pastures als vehicles motoritzats, exceptuant-ne l’ús ramader i 
cinegètic, a banda de les activitats directament relacionades amb la gestió. 
 
Finalment, es recomana respectar tots els arbres vells, vius o morts, presents als límits de 
les pastures, com a punts de refugi i alimentació de nombroses espècies pròpies d’aquests 
ambients. En aquest sentit, val la pena destacar la importància de les bordes i cortals en 
bon estat o abandonats com a àrees-refugi per a la fauna, sobretot aquelles que presenten 
murs de pedra o teules. 
 
La densitat de bestiar present no ateny, ni de molt, la capacitat de càrrega de la finca, ja 
que en temps recents aquesta havia suportat volums de bestiar molt més grans, i no 
s’observen indicis de deteriorament. La mateixa recuperació del matollar, principalment 
neret, que s’esdevé en moltes àrees, és una prova fefaent de la relativament baixa pressió 
ramadera a que es veu sotmesa la Vall de Sellente actualment. 
 
10.3.- Consideracions respecte a la caça 
 
La totalitat del forest ha estat inclòs en la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Àneu, per la 
qual cosa la gestió cinegètica del forest resta regulada pel Pla d’Aprofitament Cinegètic 
elaborat pel Departament de Medi Ambient, i en qual es limiten el nombre de permisos 
anuals d’isard. 
 
10.4.- Consideracions respecte al manteniment dels camins
 
Hi ha tot el camí que puja des del Pla de Boavi cap al coll de Sellente, que està empedrat a 
la major part del recorregut, però que només caldrà el repàs de les sospedrades 
regularment cada uns cinc anys, o quan s’hagui produït allaus o esllavissades que li 
afecten. 
 
10.5.- La cabana – aixopluc de Lladrós 
 
La cabana de Lladrós convé a demanda conjunta dels veïns de Lladrós, del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu i de l’Enginyer Forestal Comarcal del Departament de Medi Ambient, la 
seva reconstrucció immediata. La seva ubicació és perfecta per a constituir un resguard als 
senderistes que transiten la vall, a més de que constitueix l’encreuament amb la pujada a 
l’Estany de Robinets. 
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Donat que aquest document és una planificació i no deu arribar a una concreció de 
projecte, donem per vàlids els “criteris tècnics per a la construcció d’aixoplucs” que es van 
definir per als aixoplucs situats a dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. El promotor d’aquest 
estudi va ser el Consell comarcal del Pallars Sobirà al juny de 2004. 
 

- S’enderrocaran les parets que estiguin malmeses, procurant conservar la pedra er 
a la seva posterior utilització 

- Es condicionarà el terreny per assentar la pedra en bones condicions. 
- Pel que fa a la reconstrucció de les parets es reutilitzarà la pedra dels voltants, ja 

que probablement correspon a l’edifici caigut 
- Per a la reconstrucció i reforç de les parets s’utilitzarà morter, el qual es col·locarà 

en la part central del mur, per a evitar que sigui visible tant de l’exterior com de 
l’interior de l’edifici. 

- Les parets tindran un gruix de 60 cm 
- La reconstrucció de la coberta es realitzarà mitjançant la col·locació de bigues de 

fusta arrodonides damunt de les quals es col·locarà taula. Els elements de fusta es 
col·locaràn sense polir, per obtenir una major semblança amb l’aspecte original de 
l’edifici. Cal tenir present també, que la totalitat de la fusta serà tractada. Damunt la 
taula es col·locarà una membrana impermeabilitzant damunt la qual es col·locaran 
lloses de pedra d’un gruix de 4 cm (com a mínim) i 5 cm de voladís cap a l’exterior. 
La funció d’aquestes pedres és evitar que les aigües de pluja gotegin damunt de 
les parets. Posteriorment es col·locaran llates de fusta tractada paral·leles al sentit 
del pendent i finalment es col·locarà una base de engleva (terra amb herba natural) 

- A l’interior de l’edifici es construirà una repisa de pedra que tindrà la funció de 
seient 

- L’accés a la cabana es limitarà amb una porta de fusta per evitar l’entrada 
d’animals dins l’edifici. Per tal d’assegurar que la porta romangui tancada es 
col·locarà un sistema de sirga i contrapès. A l’interior de la porta es col·locarà un 
passamà de fusta i a l’exterior un passamà metàl·lic. 

- A la porta d’accés a l’aixopluc es col·locarà un rètol identificatiu de la zona on es 
trobem 

- El terra de la cabana es pavimentarà amb lloses de gran tamany. Es tindrà cura de 
col·locar l’empedrat amb un lleuger pendent de tal manera que en cas d’entrada 
d’aigua a l’interior, aquesta pugui ser evacuada per la porta d’entrada. 

- Durant l’execució de l’obra es vetllarà per no malmetre l’entorn. El morter es 
prepararà en un contenidor, evitant així de preparar-lo al terra. 

- Un cop finalitzats els treballs es recollirà tota la runa i es deixarà el conjunt ordenat 
i net. 

 
Aquests criteris junt amb el pressupost següent serveixen de base per a la sol·licitud 
d’ajuts per a la reconstrucció de la Cabana de Lladrós, que trau cada any el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu. 
 
Per a elaborar el pressupost, s’han fet servir les tarifes de “cuadro de precios unitarios de 
la activitat forestal”, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (2004). S’ha afegit 1000 € 
més en concepte de hores extra pel fet de la distància a la que es troba el aixopluc d’on es 
deixa el cotxe. El transport de material es faria amb una descàrrega d’helicòpter. 
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Concepte  amplada llargada profunditat amidament   
preu 
unitari    Total € 

COBERTA                 
taula de fusta 2,75 3,85   10,588 m2 39,89 €/m2 422,34 
enmarcat de 
pedra 0,3 15   4,500 m2 23 €/m2 103,50 
bigues 20,4 0,14 3,14 1,255 m3 1084 €/m3 1360,96 
bigues 6 0,22 3,14 0,912 m3 1085 €/m3 989,36 
llates 19,6 0,04 0,04 0,784 m3 1085 €/m3 850,64 
PARETS       0,000         
mortero * posar 
pedres 0,6 1,55 3,9 3,627   60 €/m3 217,62 
  0,6 1,55 2,9 2,697   60 €/m3 161,82 
  0,6 2,6 2,9 4,524   60 €/m3 271,44 
  0,6 2,6 2,9 4,524   60 €/m3 271,44 
PORTA       1,000 ud 520 €/ud 520,00 
hores de més               1000,00 
transport del 
material               4500,00 
                10669,12
 
 
 
 
 
10.6.- Balanç econòmic 
 
Inversió 
 
Any Concepte Finançament Quantitat 
2007 Construcció aixopluc PNAP 10669,12 € 
2010 Manteniment camí PNAP 1000 € 
2015 Manteniment camí PNAP 1000 € 
   Balanç: 12669,12 €
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