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L’ALT URGELL, L’EMPREMTA DEL VEÏNATGE AMB ANDORRA

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

1.447,48   
19
144
69,6
6,6
Salòria (2.789)

• Distribució de la població i de l’activitat econòmica molt desigual.
• La vall del Segre concentra població i activitat: serveis terciaris; indústries del subsector de la maquinària i 

l’equipament mecànic (polígons industrials a Montferrer i la Seu d’Urgell, C-14); construcció (1a residència). 
• Les valls laterals amb poc pes demogràfic i una activitat més marginal (explotacions ramaderes poc 

modernitzades; turisme rural; rehabilitació d’habitatges i 2a residència); disposen de recursos forestals 
abundants i no sempre aprofitats i dels espais naturals protegits (Cadí-Moixeró i l’Alt Pirineu).

• Nucli lleter competitiu a la plana de l’Urgellet (Cooperativa Pirenaica i Cooperativa Cadí).
• Aprofita les sinèrgies generades per la presència d’Andorra evitant convertir-se en un satèl·lit del país veí:

- Impactes positius. Mercat de treball del sector serveis (comerç, activitat financera, turisme) i la construcció.
- Impactes menys positius. Problemes de mobilitat diària; greu contaminació del riu Valira; transport de runes 
procedents d’Andorra (increment de trànsit de camions i d’abocaments incontrolats al nord de la comarca).

• La manca d’un desenvolupament basat en l’esquí alpí ha permès defugir del monocultiu turístic. Dues estacions 
d’esquí nòrdic de petita dimensió i titularitat municipal (Sant Joan de l’Erm i Tuixén-la Vansa). 

• Dèficits d’infraestructures i serveis bàsics (electrificació de nuclis, abastament d’aigua, accés a les 
telecomunicacions, etc.), difícils de corregir pel baix pes demogràfic i la fragmentació territorial. La solució: 
acostar la població als serveis mitjançant la millora dels camins i l’oferta de línies de transport que apropen els 
habitants de les valls alturgellenques a la capital comarcal, La Seu d’Urgell. 

• Visió suprafronterera: el sistema Segre-Valira (format pel triangle Puigcerdà - la Seu d’Urgell - Andorra) és 
un sistema de prop de 100.000 persones que ja comença a tenir la massa crítica suficient per fer possibles 
determinades apostes infraestructurals i d’equipaments. Reptes que, amb una visió estricta de l’Alt Pirineu, 
no semblen assumibles, sí que ho són si es treballa anb sinergies i en conveni amb Andorra. En aquest context 
queda oberta la idea d’interconnectar més Andorra no només amb l’Urgellet sinó, també, amb la Cerdanya.
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L’ALTA RIBAGORÇA: EL REPTE DE SUPERAR LES FRONTERES ADMINISTRATIVES

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

426,86   
3
37
95,2
4,3
Comaloforno (3.033)

• Comarca de muntanya més petita i territori de frontera entre Lleida i Osca (Catalunya i Aragó). Fins el març de 
1988 formava part del Pallars Jussà.

• Màxim esplendor a la dècada dels seixanta: explotació massiva dels recursos hidràulics  i l’empresa Enher 
(centrals hidroelèctriques), fins els anys vuitanta (telematització de les centrals hidroelèctriques i tancament 
de les mines de plom de Cierco a Vilaller).

• Pont de Suert, actual centre econòmic comarcal: hidroelèctriques a la Vall de Boí, esquí a les pistes Boí-Taüll, 
valorització dels espais naturals -Parc Nacional d’Aigüestortes-, el Romànic (Patrimoni de la Humanitat de la 
Unesco), i el balneari de Caldes. 

• Comunicacions ( vessen principalment cap a Lleida capital, principal centre comercial). La resta de comarques 
de muntanya tenen un vincle més difós amb Lleida capital.:
- Eix pirinenc N-260 paral·lela a la serralada, des de Portbou cap a l’Aragó. 
- L-500, via que articula tots els nuclis de la Vall de Boí. 
- N-230, connecta el Pont de Suert amb la Val d’Aran i França, i amb Lleida.

• Desenvolupament del turisme i la construcció: canvis en la fesomia dels nuclis, especialment en el municipi 
de la Vall de Boí. 
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EL BERGUEDÀ, UNA NOVA EMBRANZIDA

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

1.184,89   
31
82
45,5
14,1
Costa Cabirolera (2.603)

• Dues subzones orogràficament força diferenciades: la prepirinenca o alt Berguedà i la plana o baix Berguedà, 
Central, amb abundància d’aigua proveïda pel pas del Llobregat.

• La localització comarcal i la millora de les vies de comunicació, pilars bàsics del redreçament socioeconòmic i 
les interrelacions amb el Bages i l’àrea metropolitana de Barcelona.
- successius condicionaments de l’eix del Llobregat (C-16) que han encongit enormement la distància entre 
la comarca i les dues àrees més dinàmiques de l’economia catalana (les àrees metropolitanes de Barcelona i 
de Tarragona-Reus-Valls): obertura del túnel del Cadí; construcció del conjunt de variants (Sallent, Balsareny, 
Navàs, Puig-reig, Gironella, Guardiola de Berguedà; recent desdoblament fins a Berga.
- millores a les connexions transversals, amb el Ripollès i Osona (en plena execució) i amb el Solsonès i l’Alt 
Urgell (inauguració de la carretera de muntanya entre Gósol i Tuixén l’any 2001).

• Comarca de muntanya de tradicional industrial (mineria–carbó i tèxtil) amb protagonisme empresarial, i noves 
demandes i tipologies empresarials: 
- construcció (proper a dos mercats immobiliaris saturats, el de la segona residència a la Cerdanya i el de la 
primera residència a la conurbació de Barcelona i rodalies).
- turisme industrial (xarxa institucional de promoció econòmica que ha aprofundit en la coordinació entre els 
agents econòmics i socials i en la concertació entre el sector públic i privat del propi territori):  consorcis de la 
Ruta Minera i del Parc Fluvial del Llobregat.
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LA CERDANYA, MÉS ENLLÀ DEL TURISME

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

5466,57 
17
94
99,1
17,6
Tossa Plana de Lles (2.916)

• Conceptes clau que caracteritzen la comarca: paisatge, segona residència i frontera.
• Creixement turístic i proliferació de segones residències en nuclis de la plana ceretana propiciats per:

- Referència del món de l’esquí i l’excursionisme (implantació de les primeres pistes d’esquí de Catalunya, la 
Molina, a mitjan anys 40).
- Millores  a les vies de comunicació dins de la comarca (obertura del túnel del Cadí el 1984) i fora del seu 
territori (desdoblament de l’eix del Llobregat  C-16  fins a Berga i, en un futur proper, fins els accessos del 
túnel, que l’aproparà encara més a Barcelona; la pròxima construcció del túnel de Toses i la variant de Ribes 
de Freser, pel que fa a la connexió amb Girona; o, ja en el passat, l’obertura del túnel del Pimorent i els seus 
accessos, a l’Estat francès).

• Aspectes favorables per a la comarca per la implantació de segones residències:
- augment del nombre de visitants, 
- creixement del sector de la construcció i de les empreses auxiliars,
- ha contribuït a què els indicadors econòmics siguin clarament positius.

• Aspectes desfavorables per a la comarca per la implantació de segones residències:
- ús extensiu del territori, 
- alteració del paisatge, 
- augment del preu del sòl i dels habitatges. 

• La Cerdanya: una comarca administrativament dividida entre tres demarcacions i dos estats  
- Unitat geogràfica i històrica que no es correspon amb la divisió política (el Tractat dels Pirineus, la parteix 
des del 1659 entre França i Espanya), ni amb l’administrativa (entre Lleida i Girona des del 1833). 
- Malgrat l’existència del Consell Comarcal de la Cerdanya, hi ha disfuncions importants en la coordinació de 
serveis ( jutjats, urbanisme i gestió de carreteres).
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LA GARROTXA, EL DINAMISME DE LA DIVERSITAT

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

753,39   
21
133
5,5
18,4
Comanegra (1.557)

• És la comarca de muntanya més industrial, menys constructora i es manté en una posició intermèdia quant al 
primari i els serveis.

• El tret diferenciador de la resta de comarques de muntanya, és el seu caràcter eminentment industrial (sector 
industrial: motor del creixement econòmic de la comarca):
- indústria diversificada i consolidada, de petites i mitjanes empreses, especialitzada en les activitats 
manufactureres (el subsector més important és el de l’alimentació, seguit del tèxtil i la metal·lúrgia; i en menor 
mesura, el subsector químic i del plàstic, les indústries del paper i les arts gràfiques).
- bona mostra del dinamisme del teixit industrial garrotxí són els clústers (un clúster, o un sistema productiu 
local, és una aglomeració d’empreses d’un determinat sector o segment estratègic en un espai geogràfic 
limitat, que creen entre elles vincles de cooperació i competició i juntament amb les quals es dóna la presència 
de proveïdors especialitzats, empreses de serveis i institucions associades).

• Territori de singular paisatge on s’està consolidant el sector turístic (paper dinamitzador del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les poblacions d’interès historicoartístic, com ara Besalú, Castellfollit de 
la Roca o Santa Pau).

• Millores a la xarxa de comunicacions (dèficit històric de la comarca):
- construcció de l’autovia A-26 entre Olot i Besalú, 
- millora substancial de la connexió amb Girona i amb l’autopista AP-7.
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EL PALLARS JUSSÀ, CAP A LA RECUPERACIÓ

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

1.343,08 
14
147
44,9
12,2
Peguera (2.942)

• Comarca de caràcter perifèric que territorialment s’estructura a través de l’eix fluvial de la Noguera Pallaresa, on 
es localitzen els dos nuclis principals de població i d’activitat, i participa tant de les condicions prepirinenques 
i mediterrànies (la Conca de Tremp), com de les pirinenques i alpines (la Vall Fosca). 

• La caracteritzen:
- L’escàs dinamisme empresarial i sociocultural (condicionat per la manca de dominis esquiables i la indefinició 
d’un model turístic clar).
- L’estancament demogràfic.
- El sector agrari té encara un pes significatiu.
- Existeix un petit teixit industrial (no s’ha donat un procés d’industrialització que substitueixi el que es va 
configurar amb el desenvolupament de les centrals hidroelèctriques i la cimentera de Xerallo).
- El sector més dinàmic és la construcció (d’habitatges de primera residència a Tremp, la Pobla de Segur i 
Talarn; segona residència de nova construcció a la Vall Fosca, condicionada per la presència del turisme i el 
projecte de l’estació d’esquí de Vallfosca Interllacs: construcció d’un centenar d’habitatges al nucli d’Espui). 

• Les deficiències en la xarxa de comunicacions, infraestructures, serveis i equipaments municipals 
constitueixen les principals limitacions de les comarques de muntanya. 

• Últimes intervencions en la xarxa de comunicacions de la comarca i d’accés als Pirineus: 
- C-13 (tram de Tremp a la Pobla de Segur)
- C-1412(tram de Biscarri a Figuerola d’Orcau) 
- condicionament de la línia fèrria Lleida-la Pobla de Segur (valor simbòlic de connexió cap a l’exterior, i recurs 
potencial de desenvolupament econòmic per a la comarca).

• Pendents de solucionar: accés pel coll de Comiols, i la finalització de l’N-260, l’eix pirinenc, fins al Pont de Suert 
i desde Xerallo, on ara acaba el tram condicionat.
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EL PALLARS SOBIRÀ, EN L’ESTELA DE L’ARAN 

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

1.377,92 
15
134
91,8
2,8
Pica d’Estats (3.143)

• Comarca orientada amb força cap al turisme que reclama un equilibri entre creixement econòmic i preservació 
de l’entorn.

• Les activitats lligades al turisme (natura, esquí i industrial basat en la visita a les instal•lacions hidroelèctriques) 
i a la construcció (desenvolupaments urbanístics lligats a la segona residència) han dinamitzat l’economia; 
s’ha millorat les infraestructures i els equipaments i s’ha facilitat l’accés de la població als serveis; s’ha donat 
un increment demogràfic.

• Dificultats financeres en el turisme de l’esquí:
- Llesuí i les estacions d’esquí de fons de Bonabé i del Pla de Negua, han tancat. 
- Espot Esquí i Port-Ainé no han pogut afrontar les obligacions derivades dels crèdits contrets amb l’Institut 
Català de Finances, que finalment n’ha assumit la titularitat després de sengles subhastes.

• Creixent sensibilitat social cap a models de desenvolupament menys centrats en el turisme intensiu i en la 
segona (esforços de l’administració):  
- El Pla director urbanístic del Pallars Sobirà concreta les directrius i les estratègies del Pla Territorial Parcial 
de l’Alt Pirineu i Aran:  concentra els creixements i l’oferta de nou habitatge als centres principals, evitant la 
dispersió cap a nuclis petits amb dèficits d’accessibilitat i serveis, frenant la classificació de nou sòl residencial 
i preservant el valor patrimonial dels nuclis. 
- El Pla director de les estacions de muntanya, busca garantir la viabilitat i competitivitat del sector de l’esquí 
deslligant- lo al màxim dels creixements residencials.
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28

3
ANNEX

EL RIPOLLÈS, ATRAPAR EL FUTUR

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

956,24 
19
132
70,3
4,1
Puigmal (2.909)

• Territori comarcal configurat d‘acord als cursos fluvials principals en forma de Y, amb centre a Ripoll, i unes 
alçades que dificulten/impossibiliten la  comunicació entre valls: percepció fragmentada del territori (la vall de 
Ribes, la vall de Camprodon i el baix Ripollès).

• Comarca amb vocació industrial (com succeeix a les veïnes a est i oest, la Garrotxa i el Berguedà, de tradició 
manufacturera) amb tendència a desaparèixer l’activitat tèxtil a la comarca. S’ha reduït a la tercera part el 
nombre d’explotacions agràries.

• Destaca el Clúster del Metall del Ripollès (industria metall-mecànica configurada per un reduït grup d’empreses 
fabricants de producte que fan de tractors d’un conjunt de petites indústries que li presten els seus serveis a 
aquests fabricants): Centre Tecnològic i el Centre d’Iniciatives Empresarials del Metall.

• El baix Ripollès, de dinàmica més industrial, ha desenvolupat una oferta pròpia, fonamentalment al voltant 
del monestir de Santa Maria de Ripoll i del Palau abacial de Sant Joan de les Abadesses. Elevats índexs de 
construcció a la vall de Camprodon i, en menor mesura, a la vall de Ribes:  relacionats amb la segona residència 
i amb la dinàmica turística.

• Consolidació de Vallter 2000 i Núria (Vall de Núria, un dels motors turístics del Ripollès des que el 1982 
va passar a gestionar-la la Generalitat) com a estacions de muntanya:  desestacionalització de l’estiueig 
tradicional.

• Necessitat creixent de diversificar l’activitat econòmica i d’apostar per un turisme més estructurat, sostenible 
i amb una visió més integrada.

• Projectes de millora de les comunicacions:
- Reconversió en autovia del recorregut àrea metropolitana de Barcelona-Osona-Ripollès comporta beneficis 
(les distàncies ja no es mesuren en quilòmetres sinó en temps).
- Millora de la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà, i el túnel de Toses 
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EL SOLSONÈS, UN CANVI DE RUMB

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

1.001,21 
15
70
23,7
19,2
Pedró dels Quatre Batlles (2.382)

• Millora en l’àmbit de les infraestructures viàries (apropen la comarca als principals centres econòmics i 
comercials del país):
-  potenciació dels eixos de comunicació nord-sud (situa Solsona a trenta minuts de Manresa i més a prop de 
l’àrea metropolitana); 
- nova carretera que enllaça Solsona i Guissona (l’ha atansat a la Segarra i a la plana lleidatana) 
- intervencions sobre els camins veïnals i rurals (xarxa que facilita la mobilitat pel territori  i l’acosta a les 
principals vies i als equipaments i serveis, que es concentren a Solsona, i en menor mesura, a Sant Llorenç de 
Morunys).
- Solsona, de caràcter urbà, concentra gairebé el 75 % de la població comarcal i la major part de l’activitat 
industrial i comercial,
- A la vall de Lord, en ple Prepirineu, Sant Llorenç de Morunys és el nucli de referència i centra les seves 
activitats econòmiques en la indústria dels materials de construcció i en el turisme (estació de muntanya Port 
del Comte, principal punt d’atracció).

• Manté les activitats pròpies del sector primari i, més recentment, una incipient implantació de l’agroturisme.
• Ubicació a la capital comarcal (Solsona) del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, el Centre de 

Desenvolupament Rural Integrat (CEDRICAT) i l’Institut Català de la Fusta i el Moble (Incafust): Solsona 
com a referència d’abast nacional i internacional dins del món acadèmic i forestal pel que fa a la gestió del 
bosc mediterrani (instal·lació de noves empreses, que apostin per la innovació, la recerca de nous mercats i 
l’exportació de productes. amb un major valor afegit).
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3
ANNEX

LA VAL D’ARAN, LA SINGULARITAT

Indicadors territorials 

Superfície comarcal (km2) 
Nombre de municipis
Nombre de nuclis
Percentatge de superfície situada a més de 1.000 m d’altitud
Percentatge de sòl planer (pendent < 10 %) 
Cim comarcal més alt (m) 

633,60 
9
45
94,7
3,1
Besiberri Nord (3.014)

• A la vessant nord del Pirineu, orientada de sud-est a nord-est i amb més del 40 % del territori per sobre dels 
2.000 metres, territori i climatologia atlàntica molt diferent de la resta de valls pirinenques. L’orografia l’ha 
mantés aïllada de la resta de Catalunya, sobretot als hiverns, fins la construcció del túnel de Vielha l’any 1948.

• Dues àrees diferenciades: baix Aran (activitat comercial), i Naut Aran (esquí i urbanitzacions de 2a residència).
• Particularitats socioeconòmiques: 

- Estructura econòmica especialitzada en el terciari.
- Única comarca de muntanya amb autonomia administrativa reconeguda.
- Creixement natural i migratori positius en els darrers quinze anys.
- Capacitat d’oferta turística massiva, dirigida a una demanda de classe alta.
- Ritmes de construcció alts, especialment de segones residències. 
- Obsolescència d’infraestructures viàries i energètiques.
- Oferta turística (esquí) estacionalitzada + Recursos locals per explotar = diversificació en l’oferta que 
permeta desestacionalitzar la demanda.

• Resultats socioeconòmics molt exitosos generen desequilibris i requereixen garanties  de sostenibilitat, 
planificació integral,  valorització del paisatge i la qualitat, per mantenir els alts nivells de vida aconseguits.

• Xarxa viària principal de caràcter fronterer (gran mobilitat a la temporada d’esquí) que segueix el curs de la 
Garona, configurada per dues carreteres de competència administrativa diferent:  
- C-28 des del port de la Bonaigua fins Vielha (on enllaça amb la carretera N-230 i des del túnel de Vielha 
penetra a França per eth Pònt de Rei. 
- N-141 connecta la Val d’Aran amb França pel port d’Ethl Portilhon. 
- No destaca per tenir una extensa xarxa de vies secundàries (camins veïnals i rurals).




