Arbre Monumental (AM)

www.gencat.cat/parcs/am

Avet del Pla de la Selva o de les Fonts

Nom:
matrícula:

AM

(any declaració)

26.017.01
N

(1990)

Espècie (sp.): Abies alba
Protecció

normal, típic,
ordinari

(P): Ordre 1990.02.08 (DOGC 1262, 1990.03.02)

Comarca:
Terme municipal(TM):
Poble:
Indret:

Pallars Sobirà, el
Alins

Situació (m)

(ED50)

UTM 31N

Mesures (m):
Alçària total
Volt del canó

(h):
(c):

Àreu
a 500 m a l’est del Pla de la Selva

I
32,0

X: 364740

II

Y:

4720460

Altitud:

1600

III

4,15

(a 1,3 m de terra; vegeu explicació)

Capçada mitjana (C):

10,8

1988

Notes (NB):
Situat al parc natural de l'Alt Pirineu fou declarat com a Avet del Pla de la Selva i és
força conegut pels excursionistes que s’encaminen a la Pica d’Estats. Es tracta d’un
avet de grans dimensions i vitalitat que ha arribat fins als nostres dies malgrat els
molts altres destins que hagués pogut tenir (combustible d’una farga, carbó, ...). Beu
d’una font que hi ha als seus peus i on hi ha escrit un bonic poema d'Anton Sala que
diu així:
"El cel, baixa a la font,
i reparteix
monedes d'aigua viva
i llum de fe,
desprès. S'enfila
per les branques de l'arbre.
i de la vida"
A prop de l'Avet, i més cap al Pla de la Selva, trobem altres arbres singulars, com el
Pi de les Cinc Branques.
Itinerari a peu: itinerari del Pla de la Selva (dificultat mitjana) i sender GR-11 (travessa
dels Pirineus)
- Vegeu la fitxa de cada AM citat.
- Llegenda al final.

Arbres singulars més propers (AS):

- Alins: AM: Savina d'Arati (previst), Avet de Forns (previst). AS: Noguer de la Coma II,
Pi de les Cinc Branques, Pi roig de la Solana d’Ispes.
- Baix Pallars, Peramea: AM Oma de Peramea.
- Esterri de Cardós: AL: Pi de la Murriada, Pi el Follet del Pla de Nègua, Pi de la
Gallina. AS Clop del Cardaire.
- Llavorsí: AMprevist Clop de Bernat. AS Avet d'Arnui.
- Rialp: AM Til·ler de Regarals (previst). AS Grèvols de Roní.
- Vall de Cardós: AS: Trèmols de Sovinyes, Alzina Barrera de Bonestarre.

Alguns punts d'interès de la zona (PI):
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Espais naturals: PNT Alt Pirineu.
- Pica d'Estats (alt. 3.143m, sostre de Catalunya), Monteixo (2.905 m), Pic de Baborte
(2.938 m), Pic de Salòria (2.789 m). Refugis: Vallferrera (FEEC), Baborte (UEC), de
Baiau (FEEC) i refugi Gall Fer.
- Alins (Ainet de Besan, Alins, Araós, Àreu, Besan, Norís, Tor): serradora i molí fariner
d'Àreu, miradors del pla de Boet i de la Pica d’Estats, camí antic al país de Foix pel port
de Boet, esglésies romàniques de Sant Feliu i Santa Maria de la Torre, vall de Tor, Fira
del Ferro, Bosc de Virós (antigues mines i forns de ferro, estació d'esquí nòrdic, etc)
2012.02.29

Informació complementària (Inf)

Codis: vegeu § "Per saber-ne més (PSM)"

ORU2007 [LS-aam], SNS2007 [L], ASAP2008 [ei, CD], ICC2010 [ci-m], BOA2011 [LS],
BSC1982(DEPANA) [f-i], TV3 2011.11.10 [tv],
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