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A la Foto 57A es pot veure l’interior de la granja de l’Angeles Castella, i es poden veure dues de 
les tres bandes de la granja. I a la 58A es pot veure el sistema elèctric de recollida de les 
dejeccions dels conilles i on s’acumulen aquests. 
 

Foto 57A: La granja de conills de l’Angeles Castella 

 
Font: Sara Piqué Ferrer 

 
Foto 58A: Sistema elèctric de recollida de les dejeccions dels conills. 

 
Font: Sara Piqué Ferrer 
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2.4.3.- El paisatge d’Esterri de Cardós: 
 
Al projecte s’ha comentat la importancia de la ramaderia per a la conservació del paisatge 
d’Esterri de Cardós i tots els municipis dels Pirineus. 
 
A la Foto 59A es pot veure la vall de Boldís Sobirà i es pot veure la quanitat arbustiva que domina 
a les vessants de la muntanya, sobretot la de la dreta. 
 

Foto 59A: La vall de Boldís Sobirà 

 
Font: Sara Piqué Ferrer 

 
A la Foto 60A es pot veure la Vall de Cardós, fotografiada des de Lleret, i es pot veure que a la 
vessant de la muntanya que queda a la esquerra de la vall no presenta tanta quantitat arbustiva, 
es veuen prats verds, en els quals pastura el bestiar. 
 

Foto 60A: La Vall de Cardós. 

 
Font: Sara Piqué Ferrer 
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En aquesta fotografia, Foto 61A, també es pot apreciar la quantitat arbustiva que domina el sòl de 
la Vall de Cardós. Es veu algun prat entre el bosc. I a la Foto 62A es pot veure el paisatge que 
envolta Ginestarre (el poble superior a la fotografia) i Esterri de Cardós (poble inferior). 
 

Foto 61A: La Vall de Cardós. 

 
Font: Mª Lluïsa Vicioso Pérez 

 
Foto 62A: Ginestarre i Esterri de Cardós, des de Lleret. 

 
Font: Mª Lluïsa Vicioso Pérez 
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Aquest és el paisatge (Foto 63A) que es troba al Pla de Negua. Un prat que es conserva així 
gràcies a la contínua pastura bestiar. 
 

Foto 63A: El Pla de Negua. 

 
Font: Mª Lluïsa Vicioso Pérez 

 
 

2.4.4.- El turisme rural d’Esterri de Cardós: 
 
A la Foto 64A podem veure la casa rural d’Arrós, propietat de l’Ángeles Castella. 
 

Foto 64A: Casa Mora 

 
Font: Sara Piqué Ferrer 

 




