
Projecte d'Ordenació de la Forest C.U.P. 175 "Solana de Cassibros” ANNEXES 

 

ACTES DE LES REUNIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
 
Durant el procés d’elaboració del projecte d’ordenació de la forest de Cassibrós, entre els mesos de 

febrer a agost de 2006, s’han dut a terme un total de 7 reunions, amb veïns i institucions amb 
competències a la gestió forestal de Cassibrós. 

 
16 febrer Ajuntament Vall de Cardós 
16 febrer Departament Medi Ambient - Sort 
20 abril Departament Medi Ambient - Sort 
16 juny Veïns de Cassibrós 
18 juliol Parc Natural Alt Pirineu 
14 agost Veïns de Cassibrós 
16 agost Parc Natural Alt Pirineu 

 
 
1.- Primera reunió de presentació de la ordenació de forests a l’Ajuntament 
 
Data: 16 febrer 2006  Lloc: Ajuntament de Vall de Cardós, Ribera de Cardós 
 
Asistents: 
 
Ajuntament Vall de Cardós 
Sr. Llorenç Sánchez Abrié (alcalde) 
 
Empresa Aixortà 
Miquel Fabra Crespo 
Xavi Rodenas Mayor 
 
Ordre del dia: 
 
Presentació del procés d’elaboració d’un projecte d’ordenació 
 
Qüestions plantejades: 
 
L’alcalde planteja en interès pel possible aprofitament del bosc com a biomasa 
 
Acords: 
 
 
2.- Primera reunió de presentació de la ordenació de forests al Departament
 
Data: 16 febrer 2006  Lloc: Oficina del Dep. Medi Ambient, Sort 
 
Asistents: 
 
Dep. Medi Ambient 
Sr. Carles Fañanás (enginyer comarcal) 
 
Empresa Aixortà 
Miquel Fabra Crespo 
Xavi Rodenas Mayor 
 
Ordre del dia: 
 
Presentació del procés d’elaboració d’un projecte d’ordenació 
 
Qüestions plantejades: 
 
• Tractar el tema d’hàbitats amb més detall 
• Consensuar una nomenclatura única en la que: Cantó és l’unitat inventarial (fixe) i Rodal és l’unitat 
de gestió (no és una unitat d’inventari) 

 
Acords: 
 
L’inventari es farà amb molta més precisió on s’ha de tallar 
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3.- Segona reunió de treball al Departament
 
Data: 20 abril 2006  Lloc: Oficina del Dep. Medi Ambient, Sort 
 
Asistents: 
 
Dep. Medi Ambient 
Sr. Carles Fañanás (enginyer comarcal) 
 
Empresa Aixortà 
Miquel Fabra Crespo 
 
Ordre del dia: 
 
Presentar dubtes i demanar informació per part de l’empresa 
 
Qüestions plantejades: 
 
 
Acords: 
 
• A la presentació als veïns hi ha que explicar el problema de la pista pel primer tram si no s’arregla. 
• Afegir propietat de l’Ajuntament al plànol de Cassibròs 

 
 
3.- Primera reunió de presentació de la ordenació de forests als veïns de Cassibros 
 
Data: 16 juny 2006  Lloc: Ajuntament de Vall de Cardós, Ribera de Cardós 
 
Asistents: 
 
Cassibros 
Joan Sebastià, veí de Cassibros 
 
Institucions comarcals 
Carles Fañanàs, Tècnic comarcal forestal 
Mari, Ajuntament de Vall de Cardós 
 
Empresa Aixortà 
Miquel Fabra 
Xavi rodenas 
 
Ordre del dia: 
 
• Presentació del procés d’elaboració d’un projecte d’ordenació 
• Enumeració dels valors naturals, culturals i d’ús i aprofitament inventariats durant la fase de 
rodalització del forest 

 
Qüestions plantejades: 
 
• Possibles objectius principals de la ordenació en quan a producció fustanera: vigueria de qualitat, 
biomassa per a central tèrmica 
• Possibles objectius secundaris de la ordenació: protecció de l’hàbitat del gall fer, potenciament del 
valor paisatgístic, ús recreatiu per restes històriques de la guerra, etc 
• Camí que passa per sota del cantó 7, possibilitats de la seua rehabilitació i apertura per aprofitament 
de la fusta 

 
Acords: 
 
Propera reunió la primera setmana d’agost per a presentar els objectius de la ordenació 
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4.- Reunió PNAP per temes de biodiversitat 
 
Data: 18 juliol 2006  Lloc: Seu del PNAP, Llavorsí 
 
Asistents: 
 
PNAP
Marc Garriga, (tècnic forestal del Parc) 
Pere Aymerich, (biòleg del Parc) 
 
Empresa Aixortà 
Miquel Fabra 
Xavi Rodenas 
 
Ordre del dia: 
 
Criteris del quarter de biodiversitat 
 
- Index naturalitat 
- Zones de gallfer i mussol 
- Zones d’hàbitats del Parc Natural 

 
Qüestions plantejades: 
 

• Normativa de camins del Parc 
• AGD Area de Gestió Dirigida 

 
Acords: 
 
Criteris del quarter de biodiversitat 
 
- Index naturalitat 
- Zones de gallfer i mussol 
- Zones d’hàbitats del Parc Natural 

 
 
5.- Segona reunió de presentació de la ordenació de forests als veïns de Cassibrós 
 
Data: 14 agost 2006  Lloc: Ajuntament de Vall de Cardós, Ribera de Cardós 
 
Assistents: 
 
Cassibrós 
Joan Sebastià, veí de Cassibrós 
 
Institucions comarcals 
Mari, Ajuntament de Vall de Cardós 
 
Empresa Aixortà 
 
Miquel Fabra, Enginyer de Forests. 
Núria Gonzálvez 
 
Ordre del dia: 
 
• Presentació de les decisions provisionals del projecte d’ordenació de la forest CUP 175 “Solana de 
Cassibrós”. 
• Enumeració dels objectius de l’ordenació i exposició de la planificació en el temps de la seva 
consecució. 

 
Qüestions plantejades: 
 
• Localització espacial i temporal dels aprofitaments fustaners, justificats amb l’estudi de la estructura 
del bosc per espècie segons les dades de l’inventari.  
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• Restauració de la senda que surt del Pla de Nègua direcció el Pui de Cassibrós, la qual permet 
observar diverses restes de la postguerra que s’han documentat al projecte.  
• Conservació d’arbres considerats monumentals per les seves característiques fisionomiques, 
localitzats i  documentats al projecte d’ordenació. 
• Estat de conservació de les vies d’extracció de la fusta. 
• Restauració de la pista forestal al seu inici des del poble i en el seu tram més deteriorat per afavorir 
l’aprofitament fustaner. 

Acords: 
S’aproven les decisions tècniques propostes al projecte en relació a l’aprofitament fustaner del bosc, la 

conservació dels arbres monumentals, la restauració del camí del Pla de Nègua i la petició formal de la 
restauració de la pista forestal. 

 
 
6.- Segona reunió PNAP presentació de la planificació 
 
Data: 16 agost 2006  Lloc: Seu del PNAP, Llavorsí 
 
Assistents: 
 
PNAP 
Marc Garriga, tècnic forestal del Parc 
Pere Aymerich, biòleg del Parc 
 
Empresa Aixortà 
 
Miquel Fabra, Enginyer de Forests 
 
Ordre del dia: 
 
• Presentació de les decisions provisionals del projecte d’ordenació de la forest “Cassibrós” i de 
“Sellente”. 
• Enumeració dels objectius de l’ordenació i exposició de la planificació en el temps de la seva 
consecució. 

 
Qüestions plantejades: 
 
• Localització espacial i temporal dels aprofitament, justificat amb l’estudi de la forest segons les 
dades de l’inventari.  
• Quarterització dels usos de les forests 

Acords: 
• Es proposa netejar les vores del camí des de la corba on esta ja fet 
• Es proposa canviar els coms que hi ha a la vora del camí a cota 1700, per altres de fusta 
• Es proposa crear un àrea recreativa a l’avetosa que hi ha a la vora del camí  
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