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Alta Ribagorça: 1900 – 2000 

 
 
El fenomen d’ENHER va suposar per tota l’àrea de l’Alta Ribagorça un poderós revulsiu, capaç de 
transformar profundament totes les estructures socio-econòmiques d’aquesta Comarca. 

 
La presència a la zona, a partir de les acaballes de l’any 1946 de la gran empresa hidroelèctrica 
descabellà un espectacular moviment que contribuí de forma decisiva a una transformació dels 
antics panorames humans i laborals que patia la zona, sumida en una inoperant inèrcia per causa 
del seu aïllament i desvinculació d’altres zones. 

 
La pacífica i silenciosa vida que dominava el tarannà tradicional dels petits nuclis, donava pas a 
una sorollosa i frenètica activitat amb l’inici de les obres hidroelèctriques. Aquestes, comportaven 
ingressos constants, creant a més noves necessitats i contribuint així a dinamitzar el circuit 
econòmic del Pont de Suert, Vilaller i altres nuclis de la Comarca. 
 
A més, en una perspectiva global, apart dels aspectes de millora econòmica, la presència de 
l’Empresa també es va notar molt en aspectes no menys importants com l’educació i 
ensenyament, l’urbanisme, la defensa del patrimoni artístic, la promoció de la vida social, l’esport, 
l’acció associativa i cultural i sobretot la conscienciació de tota la comarca com una unitat política i 
humanament ben definida, a més del gran avenç que es va produir durant tota la construcció de 
les obres en l’àmbit de les comunicacions. Durant els sis primers anys de construcció de les 
centrals, ja s’havien construït un total de 92 quilòmetres de carreteres, i l’any 1951 el tren ja havia 
arribat a la Pobla de Segur. 
 
Aquestes comunicacions foren un capítol molt important de l’acció de l’ENHER a la Comarca, i 
gràcies a les quals, aquesta deixava definitivament d’ésser un territori aïllat, convertint-se en una 
zona amb unes acceptables carreteres que la comunicaven amb la resta de la província, zona 
d’Aragó i la Val d’Aran, a més de comptar amb una xarxa viària interior de pistes i camins de 
muntanya. D’aquesta forma, es va poder posar a l’abast de qualsevol vehicle tots els pobles de la 
zona, i en uns moments en que els vehicles començaven a ésser cada cop més abundants i més a 
disposició de la gent, la zona de l’Alta Ribagorça ha pogut avançar gràcies al turisme. 
 
Aquest turisme ha estat el gran factor d’ocupació de la zona, bàsicament degut a la gran bellesa 
de la Comarca, i a l’existència a les contrades d’uns elements gairebé únics en tot el país com són: 
 

o El balneari de Caldes de Boí. La tradició atribueix que la utilització de les fonts es feia ja 
durant l’època romana. Aquest, durant molts anys ha estat l’única font de la zona per 
atreure turisme. 

o El Parc Nacional d’Aigüestortes. Fou creat durant l’etapa de les obres i Dn. Victoriano 
Muñoz sempre tingué molt interès en que l’aleshores Cap d’Estat visités les actuals zones 
que formen el Parc per aconseguir aquest objectiu tant fructífer per al futur de la Comarca. 
Fou el primer que es creà durant el règim dictatorial a la Península. 

o Les Esglésies romàniques de la Vall de Boí. Declarades Patrimoni de la Humanitat són un 
actiu molt important des que estan essent restaurades per permetre la seva visita i 
adequada conservació. 

o Estació d’esquí Boí-Taüll. Des de l’any 1991 ha anat augmentant la seva quota de mercat, 
i és un complement ideal al turisme del Parc Nacional i les esglésies romàniques durant 
l’època hivernal.     

 
D’aquesta manera, avui en dia existeix una substancial oferta d’equipaments i places hoteleres 
que són el suport d’una moderna i eficaç estructura turística que actualment ocupa gairebé el 60% 
de la població de la Comarca. 
 
Aquestes infrastructures ajuden a un manteniment i millora de les comunicacions, iniciades durant 
la construcció dels aprofitaments hidroelèctrics i expliquen com s’involucra al territori un cop se’l 
dota amb una nova infrastructura.  


