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Al llarg de la tesina s’han anat exposant algunes conclusions parcials 

referents als aspectes concrets que s’analitzaven. Aquí, s’exposen algunes 
conclusions generals que es poden extreure un cop acabat l’estudi. 

 
Inicialment és important veure des d’un punt de vista general la importància 

d’una gran infrastructura a l’hora del desenvolupament del territori amb el que 
s’involucra, amb la seva articulació i el canvi de rumb que li imposa, trencant 
moltes vegades amb un passat caracteritzat per una manera de ser i de viure i 
fent veure les coses d’una manera ben diferent a tots els seus habitants. En la 
creació d’una gran obra, no sols s’ha de tenir en compte els paràmetres destinats 
a l’hora en que s’executa l’obra, sinó que en alguns casos es molt més important 
veure les conseqüències intrínseques que aquesta aporta a tota una regió.   

 
En segon lloc cal destacar la importància que per a la Comarca de l’Alta 

Ribagorça va tenir la realització de les obres, tant per les repercussions 
immediates que comportà com per les conseqüències a mig i  llarg termini. 
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Pel que fa a les repercussions immediates, els treballs de l’ENHER van 

suposar un impuls econòmic en uns moments en que la zona estava en clares 
crisis econòmiques i socials. Van suposar una gran renovació de la comarca 
degut a l’arribada de gent amb noves idees, treballadora, majoritàriament jove i 
amb ganes d’implicar-se amb la comarca i la seva gent, despertar així una època 
molt fructífera en els pobles de la comarca. 

 
En quant a les repercussions a mig i a llarg termini, la construcció de les 

centrals hidroelèctriques va suposar un ajut molt important per al creixement 
industrial de Catalunya durant la segona dècada del segle. L’aparició d’ENHER, 
també va significar molt per la comarca en quant a la dinamització econòmica i la 
materialització de les comunicacions, ja que fins aleshores la comarca vivia un 
gran aïllament, principalment degut a que formava part del Pallars Jussà i la única 
comunicació possible era amb aquesta, a través de un dificultós pas de ferradura. 

 
En tercer lloc, destacar la figura de l’enginyer Victoriano Muñoz i Oms, 

persona amb grans valors humans i que sempre va tenir presents, intentant 
realitzar la seva feina amb la constant búsqueda del bé social i deixant en un 
segon terme l’enriquiment personal. Aquests valors, van ser sempre presents en 
la seva feina, i la constant búsqueda de la justícia social queda ben clara en el 
funcionament de l’Empresa que va crear. 

 
 Va tenir la capacitat d’avançar-se en el temps i va preveure per on passava 

el futur de la Comarca quan va quedar meravellat en veure-la. Gràcies a l’ENHER 
es va poder obrir la Comarca cap a l’exterior i canviar el concepte econòmic en 
tota la Comarca. 

 
Victoriano Muñoz va saber aprofitar en tot moment les seves grans dots 

tècniques a través de l’aprofitament hidroelèctric de la Conca del Ribagorçana per 
abastar tota una comarca d’infrastructures necessàries que fossin capaces d’obrir-
la cap a l’exterior en un moment crucial, quan el turisme començava a ser un dels 
camps més importants no sols pels Pirineus sinó per tot el país català. Es 
començà a veure, per part dels autòctons, la possibilitat de comunicar-se amb 
l’exterior, cosa tant important avui dia de cara al turisme, font principal dels 
ingressos de la comarca. 

 
Va fer front a un gran nombre d’adversitats pròpies de l’època, però això no 

el desanimà en l’afany dels seus objectius. Així, gràcies a ell, es pogué crear una 
empresa tan gran i tan ben atesa, tant en l’aspecte econòmic o empresarial, com 
en el social, tenint en compte no sols els propis treballadors de l’empresa sinó tota 
la població de l’Alta Ribagorça. 
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Aquesta aparició va suposar veure des d’un altre punt de vista aspectes tant 

importants com l’educació i ensenyament, urbanisme, defensa del patrimoni 
artístic, tant important a la zona, o la promoció de la vida social. L’EHNER va ser 
una de les primeres empreses de l’Estat que va introduir una sèrie d’ajudes 
econòmiques i socials als seus treballadors seguint els models empresarials que 
abans havien fet crear i desenvolupar molt positivament l’empresa MIPSA, 

 
dedicada a l’extracció minera a la mateixa zona, i creada pels mateixos 
emprenedors privats que l’ENHER. 

 
Gràcies a l’aparició de l’Empresa, es pogué aturar la constant davallada 

poblacional que patia la Comarca i encara que aquesta va continuar arran de la 
desaparició de l’Empresa de les contrades a partir de la dècada dels 60, 
l’augment en un 85% de la població en aquell moment va traslladar la pendent 
negativa a uns nivells superiors, a més de rejovenir la població.  

 
L’aparició de l’Empresa també va contribuir de forma molt decisiva en 

l’ocupació de treball per sectors. Es va trencar amb les activitats tradicionals de 
l’època i es va tendir cap a una ocupació industrial. Els embassaments van ocupar 
les principals valls de la comarca i d’aquesta manera desapareixien les terres més 
fèrtils per al cultiu. Això quedà de manifest l’any 1981 amb la llei marginal del 
cànon energètic en que s’intentaven compensar aquestes contrapartides en les 
zones productores d’energia. L’any 1986 aquesta llei quedà abolida i actualment 
les úniques ajudes que es reben per aquestes contrapartides venen per part de la 
Fundació Fecsa-Endesa, col·laborant econòmicament en l’electrificació dels 
campanars de les esglésies romàniques i la seva il·luminació 

 
A partir de la dècada dels 80, i degut a la desaparició de les dues activitats 

que havien concentrat el desenvolupament de la Comarca, l’electricitat i la 
mineria, el nombre d’ocupats industrials es va reduir un 37%. A parir d’aquest 
moments, la Comarca experimentà un gran creixement en el sector terciari, 
principalment motivat pels actius de la Comarca com són el Balneari de Caldes de 
Boí, el Parc Nacional d’Aigüestortes, l’estació d’esquí Boí-Taüll i les 
impressionants esglésies romàniques heretades. Totes aquestes infrastructures 
turístiques van fer que a l’Alta Ribagorça es passés d’un 25,8% de la població 
ocupada a l’any 1981 en el sector de Comerç i Serveis a un 56,8% l’any 2001, 
igualant-se d’aquesta forma als nivells de tot el país català. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


