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ANNEXES

Aquest annexe fa un recull de les principals institucions que actuen en el àmbit de la gestió forestal a la
comarca del Pallars Sobirà, i que afecten així directament la gestió històrica que s’ha fet del bosc de
Cassibrós, i que alhora representen els objectius futurs dels principals ens socials amb interessos a tenir
en compte al present projecte d’ordenació de la forest.
A.- Administració forestal comarcal
L’Administració Forestal existeix des de fa més de 150 anys com a institució centralitzada per a tot
l’Estat Espanyol. En aprovar el primer estatut d’autonomia al 1979, van fer-se les transferències de les
competències a la Generalitat de Catalunya i entre elles les de gestió forestal. Des de llavors la comarca
del Pallars Sobirà va estar gestionada forestalment des dels Serveis Forestals de Lleida. De fa uns pocs
anys es va traslladar la oficina a la nova seu de Medi Ambient a Sort,que és ara l’encarregada de
l’administració forestal comarcal, sobre els territoris on té competència.
Per a realitzar aquesta tasca, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, està representat per
l’enginyer forestal comarcal, En Carles Fañanas Aguilera (des de 1996). Aquesta administració, és la
supervisora de tota la gestió forestal que realitzen els ajuntaments i per tant d’aquest projecte. Igualment
aquesta administració forestal, té la possibilitat de gestionar per si mateix, tot tipus de ajudes i de
promoure tot tipus d’actuacions a nivell comarcal, sempre respectant els límits de competències amb
altres organismes del territori (amb gestió a nivell autonòmic) (Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars Vall d’Aran, Parc Natural de l’Alt Pirineu, etc).

Figura 0.1. Logo Departament de Medi Ambient. Font: Dep. Medi Ambient de Sort
B.- Oficina forestal ADF Mig Pallars
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), regulades a partir del 1986, són associacions formades
per propietaris forestals i els ajuntaments del seu àmbit territorial. Al 1994, les entitats locals membres de
l'ADF Mig Pallars (Pallars Sobirà), a causa de la situació econòmica cada cop més desfavorable de les
seves forests comunals i de l’ús pastoral d’aquestes, van decidir portar a terme per l'àmbit d'aquesta ADF
un estudi de la viabilitat de l’activitat forestal i ramadera. L'aportació principal d'aquest estudi va remarcar
la conveniència de crear una oficina tècnica forestal a través de l'ADF Mig Pallars que estigués al servei
de les entitats locals propietàries dels boscos comunals.
Aquesta oficina, mitjançant convenis de col·laboració amb cada entitat local, presta a aquestes els
serveis tècnics de redacció i gestió dels plans de millores i aprofitaments, tramitació i direcció de
subvencions d'actuacions en l'àmbit del medi natural, promoció i creació d'activitats ecoturístiques.
L’activitat d’aquesta oficina, va crear tot un seguit de condicions socioeconòmiques que va facilitar la
creació i l’aprovació del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Un cop es va crear aquest Parc Natural per Decret
194/2003, d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu (DOGC num. 3943 de 8/8/2003),
l’activitat de l’ADF Mig Pallars, ha desaparegut, degut a que els Ajuntaments que la formen, també formen
part de la Junta Rectora del Parc Natural, i per tant, moltes de les coses que es plantejaven des d’aquesta
oficina forestal, ara es demanen mitjançant el Parc Natural. Alhora, moltes de les coses que feia l’ADF (ús
públic, recerca, ordenació...), són plantejades des de la Junta Rectora del Parc Natural.

Figura 0.2. Logo ADF Mig Pallars
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Projecte LIFE “Pirineu viu”
Durant els anys 1998 i 2001, l’ajuntament de Vall de Cardós fou soci del projecte LIFE "Pirineu viu"
impulsat per l'ADF Mig Pallars. A través d’aquest projecte es realitzaren una sèrie d’iniciatives dins de
l’àmbit de la forest CUP 175 amb l’objectiu d’impulsar una gestió forestal adaptada als temps actuals, en
els que es potencia la multifuncionalitat del bosc. Entre aquestes iniciatives cal destacar:
•
Fer compatible l’aprofitament del bosc amb la preservació del patrimoni forestal singular,
mitjançant el respecte dels sectors de bosc madur i dels arbres singulars presents en els
aprofitaments fusters duts a terme al bosc.
•
La participació de les administracions en la dotació de recursos i de la societat en la
compensació de costos generats per la preservació dels boscos, a través de l’esponsorització
privada de reserves forestals de boscos madurs i l’apadrinament d’arbres singulars.
•
La integració d’iniciatives locals en el projecte i la implicació dels agents socials (administració
forestal, entitats locals..) i econòmics (empreses fusteres, turístiques, hosteleria i comerç) de la
comarca en la valorització d’aquest patrimoni, en la dotació d’infrastructures i la creació d’oferta
didàctico-turística conjunta.

Figura 0.3. Logo del Projecte Pirineu Viu.
El projecte LIFE Pirineu Viu, va generar tot un seguit d’estudis i projectes més petits, que cal tenir en
compte per a la redacció del projecte d’ordenació forestal d’aquesta forest, i per a la posterior gestió que
es realitze sobre el territori. Alguns d’aquests estudis i projectes queden recollits en la següent taula:
Títol antecedent

Any

Estudi de viabilitat de les activitats forestals i ramaderes
dins l'àmbit territorial de l'AdF Mig Pallars

1996

Projecte Life- Medi ambient " Pirineu Viu". Projecte de
demostració dels valors del patrimoni forestal singular per
l'implicació dels agents social i econòmics en la gestió
forestal, sostenible i plurifuncional. AdF Mig Pallars.

1997

Arbres Singulars del Mig Pallars: Inventari, Valoració i
Conservació

2002

Boscos madurs del Pirineu, un patrimoni a conservar.
Reptes de conservació i aportacions des del projecte LIFE
“Pirineu Viu”.

2002
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Disponible (Arxiu de
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Disponible (Oficina
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Disponible (Oficina
PNAP)
Editat per Fundació
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Colinas, C
Patologías Forestales en el Mig Pallars

2002

Casamayor, MC

Disponible (Oficina
PNAP)

CTF de Catalunya

Projecte d’Ordenació Forestal Virós

2002

Ivars, A, Garriga, M,
Palau, J, Pou, A
Ródenas, X

Disponible (Oficina
PNAP)

Palau, J
Plan de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal
del Mig Pallars (Pirineo de Lleida)

2002

Martínez, R

Disponible (Oficina
PNAP)

Pou, A
Itineraris Forestals “Pirineu Viu”, projecte- LIFE “Pirineu
Viu”.

2003

Garriga M, Ródenas Editat per la Diputació de
X.
Lleida
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Taula 0.7.1. Antecedents documentals als forests ordenats. Font: Pròpia
C.- Parc Natural de l’Alt Pirineu
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/alt_pirineu/Inici.jsp
El parc es va crear mitjançant el Decret 194/2003, d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt
Pirineu (DOGC num. 3943 de 8/8/2003). L’organisme gestor d’aquest parc, és el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, concretament, el Servei de Parcs de la Direcció General de
Boscos i Biodiversitat.
Eel parc natural de l’Alt Pirineu, que arreplega la herència i el treball realitzat per tots aquests
organismes descrits anteriorment, que han tingut una incidència molt important sobre el territori. Aquest
parc, actualment, té tres tècnics encarregats de la gestió i una secretària. Està en espera la designació
d’un director del parc. El patronat del Parc està format per representants dels sectors més actius sobre el
territori. El president del patronat és En Martí Boada. L’extensió del parc és de 69.850 ha, essent el parc
natural més extens de tota Catalunya, i en les seves serralades, s’hi localitzen les alçades màximes del
territori català. Està format per un total de 15 municipis de dos comarques diferents (Pallars Sobirà: Alins,
Alt Àneu, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp,
Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós. Alt Urgell: Montferrer i Castellbó, i les Valls de Valira). Actualment,
està organitzat en dos departaments, que tots plegats, s’encarregaran de portar endavant els objectius
traçats pel projecte de creació del Parc a l’espera d’un pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) del
parc. Per a l’any 2004, s’ha aprovat un pressupost, i s’han concretat les actuacions a realitzar en un pla
d’actuacions pel 2004.
La compleixtat orogràfica, l’extensió, la diversitat paisatgística i l’amplitud altitudinal permeten
l’existència de msotres molt variades i riques de les estructures geològiques, els ecosistemes, els hàbitats
i les comunitats vegetals, les espècies i els paisatges del Pirineu axial català.
La doble condició d’espai d’alt valor natural i alhora escenari d’uns aprofitaments que tradicionalment
han contribuït a modelar el paisatge i a crear i conservar aquests valors ha fet que es consideri que la
figura de parc natural és la que millor pot garantir la protecció dels valors naturals i culturals inclosos en el
seu àmbit i l’establiment d’un règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible
d’aquest territori.
El coneixement de tots aquests aspectes culturals, socials i econòmics serà bàsic, no només per
orientar la correcta gestió del Parc Natural, sinó en tant que són, en ells mateixos, un objectiu de
conservació, promoció i divulgació.
D.- Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars – Aran.
La Reserva Nacional de Caça d’Alt Pallars- Aran, es creà per llei el 1966 destinada, principalment a
regular l’aprofitament cinegètic de l’isard (Rupicapra pyrenaica). La Reserva comprèn bona part del Parc
Natural. La seva superfície és de 106.661 ha. Inclou quatre comarques: Pallars Sobirà, Vall d’Aran, Alta
Ribagorça i Alt Urgell, amb un total de 10 municipis, 9 dels quals estan integrats en tota la seva superfície.
La forest estudiada, està dintre de la Reserva Nacional de Caça, i aquest organisme, té la competència
corresponent a la gestió cinegètica, dintre dels seus límits. Per tant, en aquesta ordenació no es
plantejaran més que aspectes descriptius.
E.- Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Els Consells comarcals van nèixer al 1987 per una de les quatre lleis que formen les Lleis
d’Organització Territorial de Catalunya. Des de llavors, el Consell Comarcal, ha dut a terme entre moltes
altres tasques, la recuperació d’una part de la xarxa de camins que recorren la comarca del Pallars
Sobirà. Aquesta xarxa de camins, són una oferta ferma d’itineraris a seguir pels visitants, estan
assenyalats amb senyalització indicativa (pintura i pals) i plànols de situació. Un d’aquests itineraris,
recorre la Vall de Cardós fent un recorregut pels ponts romànics, un dels quals es troba al peu de la forest
de Cassibrós.

