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4 ESTAT SOCIOECONÒMIC 
 

 
La realització correcta d’una ordenació forestal, precisa d’un coherent e 

important estudi socioeconòmic per disposar d’informació suficient per realitzar 
qualsevol tipus d’interpretació del paisatge i dels pobles. A més a més, es requereix 
conèixer bé les característiques socials i demogràfiques, per poder entendre la situació 
econòmica actual i la necessitat d’actuacions encaminades a un turisme sostenible 
com la que es presenta. 

Per aconseguir tenir aquest marc socioeconòmic ben definit, és obligatori 
desarborar tot el territori des de l’escala superior de comarca fins a l’escala més inferior 
de localitat. En aquest estudi s’han determinat tres escales; l’escala superior és la 
comarca del Pallars Sobirà, l’escala és el municipi de Vall de Cardós, i l’escala inferior 
és el poble d’Estaon. Per tal cosa, es descriuran en tres punts diferents la situació de 
cadascuna de les escales. La descripció a nivell comarcal, es presenta en l’annex 5, 
mentre que seguidament es presenta la informació socioeconòmica a nivell local 
(Estaon). 

 

 
Foto I.4.1. Vista del poble d’Estaon del del Solà.  

 
4.1 Activitat de la població d’Estaon i al seu municipi 

 
S’ha de tenir en compte que el poble d’Estaon compta tan sols amb 20 

persones empadronades, de les quals 7 hi viuen la major part de l’any. Al nucli hi ha un 
refugi de muntanya i una casa de turisme rural. Per tant, es tracta d’un nucli força 
actiu tenint en compte la baixa densitat de població permanent. A la temporada 
d’estiu la població augmenta en una gran proporció.  

 
4.1.1 Sector primari  
 

Aquest sector ha sigut el sector actiu fins fa poc, ja que l’activitat de la 
població fins els anys 80-90 residia en la ramaderia, la caça i la fusta principalment 
com és evident en el mon rural. El bosc ha generat molta riquesa al poble que l’ha 
aprofitat sempre utilitzant als propis veïns com a picadors i llenyataires.  
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Hi ha ramaderia al poble, tot i que menys que anys enrere. Actualment no hi ha 
ramat pròpiament al nucli, ja que l’únic propietari que té bestiar habita en un altre 
municipi, i només s’hi trasllada ocasionalment, però si aprofita les pastures i prats que li 
proporciona la forest.  

Fins als anys cinquanta aquest havia estat un sector amb una gran importància 
ramadera, tal i com ho demostra la notable presència de bordes escampades pel 
nucli. 
 

 
Foto I.4.2. Bordes de Nibrós, un dels nuclis de bordes importants al poble d’Estaon.  

 
Sector secundari 
 

Al poble no hi ha cap empresa dedicada al sector secundari.  
Sector terciari 
 

A Estaon també hi ha activitat al sector dels serveis. Una casa rural que dona 
servei durant tot l’any, Casa Motxo i el Refugi del GR-11. Tot i això no hi ha cap bar, ni 
botiga al poble. 
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Figura 1.4.1. Mapa dels pobles del municipi i els principals serveis del municipi i del poble d’Estaon.  
 
Relativament prop es troba el poble de Llavorsí que és un dels centres turístics 

de la comarca on s’ubiquen tres empreses de rafting que també ofereixen altres tipus 
d’activitats d’esplai i turisme d’aventura (barranquisme, kayak, hidorospped, hípica, 
etc...). El turisme és un recurs fonamental per a la població local que veuen en la Vall 
de Cardós un municipi on practicar esports d’aventura, descansar, caminar i sobre tot 
fer turisme familiar. 

A la comarca hi ha estacions d’esquí nórdic (Port Ainé, Superespot, i Baqueira 
Beret) i dos de fons (Virós, i Tavascan).  

La construcció, que durant aquests anys és contínua, dóna feina de forma 
estable i regular durant tot l’any, però es tracta d’una regularitat temporal, ja que 
quan les obres s’acaben, es requereix una nova construcció per mantenir aquesta 
continuïtat. La majoria d’aquestes edificacions noves, són segones residències. 
 
4.1.2 Principals impactes ambientals al municipi 
 

A continuació es comentaran els més destacables: 
• Impactes visuals provocats pel traçat de carreteres i pistes forestals, edificacions, 

línies d’alta tensió, preses de llacs, centrals hidroelèctriques. 
• Trànsit de vehicles 4x4 per camins rurals i pistes. 
• Abocament d’aigües residuals urbanes sense tractament de depuració 
• Abocaments incontrolats de fems de les explotacions ramaderes. 
• Incendis forestals (existeixen 1 parc de bombers voluntaris, cap de professional). 
• Impactes sobre els cursos fluvials per la proliferació de sol·licituds de construcció i 

explotació de minicentrals hidroelèctriques. 
 
4.2 La xarxa viària i de camins 
 

A la forest de Lladrós hi ha les següent pistes forestals: 
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- Pista 1.  Camí de Perafita. Direcció S-N. Té una longitud aproximada de 2 km, i 
presenta algun punt amb falta de manteniment.  

- Pista 2.  Un tram de pista particular que s’endinsa en la vall de la Mata (direcció 
E-O), sortint des del poble d’Estaon.  Té una longitud d’uns 460 m i no es troba en 
molt bon estat. 

- Pista 3. Trams de la pista del Caubo, tot i que no es pot considerar dins del 
municipi, ja que cadastralment es troba fora (com ja s’ha comentat en l’estat 
legal, en l’apartat de conflictes). Direcció S-N.  

- Pista 4: Antiga pista d’aprofitament forestal, que actualment es troba ne un estat 
força precari, degut principalment a la regeneració existent en el vial i a algun 
despreniment en un sector de risc geològic. Neix a la part alta de al forest (prop 
del Coll de Campirme), baixa en ziga-zaga per la forest i acaba enmig de la Selva 
e Nibrós. No arriba a enllaçar amb la pista 1, tot i que aquest ha estat un punt 
d’interès per part dels propietaris des de fa temps. Així mateix l’enginyer comarcal 
creu viable i important aquesta connexió, tot i que la seva realització es vegi 
limitada per l’existència d’un sector de gran maduresa d’avet. Presenta una 
longitud d’uns tres km.  

- A la part superior i nord de la forest hi ha una gran quantitat d’antigues vies de 
treta de fusta, que per la seva antiguitat es troben la majoria en estat 
impracticable, i moltes d’elles son gairebé inlocalitzables.  

 
 

 
Foto I.4.3. Pista de la Selva de Nibrós, visiblement envaïda per la regeneració. . 

 
       La localització de les forest es pot observar al mapa 4.1.  

En relació als camins, hi ha una xarxa de camins ramaders que trepen i arriben a 
tot arreu. Molts d’aquests camins estan en desús i ja no hi passa ningú, per tant estan 
perduts o molt tancats per la vegetació. Però hi ha d’altres que encara són 
transitables. Dels que són transitables, alguns han sigut mantinguts per la població i 
d’altres encara aguanten sense tancar-se per ser més amples o estar empedrats. 
Aquesta xarxa es pot classificar en tres grups de camins: 

 
- Els camins ramaders: Utilitzats per moure el ramat cap els prats i cap a les bordes. 
- Els camins de comunicacions: Utilitzats per a comunicar pobles o valls. 
- Els camins turístics: el sender comarcal 
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Tot seguit es presenta l’inventari de camins de la forest: 
 

Camí Senyalitzat Estat de 
conservació Administració competent 

GR-11 SI Bó Consell Comarcal i PNAP 

Itineraris de la Vall 
d’Estaon – Itinerari 
de la Borda Palau 

SI, cal renovar la 
senyalització Bó Consell Comarcal i PNAP 

Camí del Cap de la 
Roca (d’Esterri) SI Millorable en 

alguns punts Consell Comarcal i PNAP 

GR-11 de la 
Collada del Clot de 

Calba - Estaon 
SI Bó PNAP 

Camí a les Terres 
de St.Isidro NO            Dolent - 

Taula I.4.1. Camins existents a la forest de Lladrós 
 
 

 
Foto I.4.4. Tram del GR-11 abans d’arribar a Estaon. 

 
 
4.3 La toponímia 
 

Els topònims emprats durant tot l’estudi, així com els que finalment es faran servir 
en la xarxa d’itineraris, han sigut contrastats per diferents fonts. La font topogràfica 
inicial, és prou bona però millorable, tot i que es van millorant en posteriors editorials (la 
cartografia de la editorial Alpina i la cartografia del Institut Català de Cartografia). Cal 
dir que la segona font, la de l’Institut Català Cartogràfic, era més fiable. Alguns 
topònims van servir, però s’ha utilitzat com a veritables fonts, la veu popular i la 
toponímia corregida de l’ADF Mig Pallars, que durant aquests anys de treball municipal 
han anat corregint i recuperant noms gairebé perduts. Es de ressaltar, que la mateixa 
ADF, ha traslladat aquestes correccions a ambdues editorials cartogràfiques i que, 
l’editorial Alpina, ja ha corregit part d’aquests noms en la última nova edició (2002). 
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 Tota aquesta informació ha sigut utilitzada en aquesta ordenació forestal per a 
realitzar els mapes, per determinar els límits de les forests i per redactar el text de tot el 
document. 
 
 
4.4 Elements singulars culturals 
 
 Durant el treball de camp han anat trobant-se elements de tipus cultural, 
antigues construccions (cortals, bordes...), antics usos (carboneres), camins...aquests 
elements són molt interessants per a la gestió del bosc i per a la planificació 
d’infrastructures o iniciatives de futur. Per a cada element s’ha realitzat una fitxa 
descriptiva que estan ubicades a l’annex 9. 


