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Resum 

La proposta ”Invasió verda” sorgeix a partir d’observar com la Vall Fosca i les muntanyes que 

l’envolten han patit una transformació d’ençà que es va iniciar el macro projecte per construir 

unes pistes d’esquí a la vall de Filià i un complex d’oci desmesurat al nucli d’Espui, anomenat 

Vallfosca Mountain Resort. 

Aquest projecte va quedar aturat a mig construir al 2008 degut a la fallida de Fadesa, 

l’empresa promotora, deixant al seu pas un entorn pertorbat. A dia d’avui, l’estat de l’àmbit 

del projecte segueix sent el mateix de com el van deixar. Infraestructures i equipaments a mig 

construir, una urbanització de 99 habitatges sense acabar, la primera fase de l’estació d’esquí 

feta, un camp de golf enllestit, i tot el seguit de pertorbacions que aquesta obra ha generat en 

un entorn que gairebé no havia estat antropitzat fins a dia d’avui. 

La necessitat de retornar el valor ecològic, tenint en compte la incertesa del futur d’aquest 

projecte, és la que ha motivat a realitzar la proposta de restauració ambiental i paisatgística a 

l’àmbit alterat. 

Aquest document està format per dues parts: la memòria d’anàlisi i la proposta.  A la primera 

part, s’analitza en profunditat tots els elements que conformen el lloc i li atorguen identitat. 

Imprescindible per poder assolir uns coneixements que permetin fonamentar la proposta.  

Permetent, un cop avaluat l’estat del medi, desenvolupar un segon document acotat i basat en 

les necessitats  i mancances que aquest projecte ha generat. On, per una banda, apareix la 

idea: “Invasió verda”, basada en la incursió i la potenciació dels sistemes biològics, en concret 

la vegetació autòctona, cap als espais modificats. I per altra les fitxes, on s’han establert, 

seguint la idea, les mesures enfocades com a primeres accions a emprendre per aconseguir 

potenciar el medi i propiciar que ell sol avanci cap a una recuperació i cap a una invasió dels 

espais antropitzats, retornant al mateix temps, la qualitat ambiental que li ha estat minvada.   
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Resumen 

La propuesta “Invasión verde” surge a partir de observar como la Vall Fosca y las montañas 

que la rodean han sufrido una transformación desde que se inició el macro proyecto para 

construir unas pistas de esquí en la Vall de Filià i un complejo de ocio desmesurado en el 

núcleo de Espui,  llamado Vall Fosca Mountain Resort. 

Este proyecto quedó parado y a medio construir en el 2008 debido a la quiebra de Fadesa, la 

empresa promotora, dejando a su paso un entorno perturbado. A día de hoy, el estado de 

ámbito del proyecto sigue siendo el mismo de cómo lo dejaron.  Infraestructuras  y 

equipamientos a medio construir, una urbanización de 99 casas sin terminar, la primera fase 

de la estación de esquí  hecha, un campo de golf acabado,  y toda una serie de perturbaciones 

que esta obra ha generado en un entorno donde casi no ha estado modificado por el hombre 

hasta el día de hoy. 

La necesidad de devolver el valor ecológico, teniendo en cuenta la incertidumbre del futuro de 

éste proyecto, es la que ha motivado a realizar la propuesta de restauración ambiental  y 

paisajística en el ámbito alterado. 

Éste documento está  formado por dos partes: La memoria de análisis  y la propuesta.  A la 

primera parte, se analiza en profundidad todos los elementos que conforman el  lugar  y le 

otorgan identidad. Imprescindible para poder alcanzar unos conocimientos que permitan 

fomentar la propuesta. Permitiendo, una vez evaluado el estado del medio, desenvolver un 

segundo documento acotado y basado en las necesidades y   carencias que  este proyecto ha 

generado. Donde, por un lado, aparece la idea: “Invasión verde”, basada en la incursión i la 

potenciación de los sistemas biológicos, en concreto la vegetación  autóctona, hacia los 

espacios modificados. Y por otra parte las fichas, donde se han establecido siguiendo la idea, 

las medidas enfocadas como primeras acciones a emprender para conseguir potenciar el 

medio y propiciar que el suelo avance hacia una recuperación y hacia una invasión de los 

espacios modificados por el hombre, devolviendo al mismo tiempo, la calidad ambiental que 

ha estado mermada.     
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Abstract 

The proposed "Green Invasion" is the result of observing how Vall Fosca and its surrounding 

mountains have undergone a transformation from the time the macro project to build a ski 

resort in the Vall de Filià and a leisure complex in the heart of Espui called Vallfosca Mountain 

Resort was started. 

 

This project remained half-finished in 2008 due to the failure of Fadesa, the developer 

company, leaving behind a disturbed environment. To this day, the state of the project site is 

still the same as how they left it. Half-built infrastructures and equipments, an unfinished 

residential compound with 99 houses, only the first phase of the ski station has been 

constructed, a finished golf course, and a series of disarray that this work has resulted in an 

environment where it has hardly been modified by man until this day. 

 

The need to bring its ecological value back, taking into account the uncertainty of the future of 

this project, is what led to the proposal to perform environmental restoration in the altered 

area.  

 

This document consists of two parts: analysis and proposal. The first part, discussed in depth 

all the elements that make up the place and give it identity. Essential in order to achieve 

knowledge enabling to promote the proposal. Once the state of the environment is assessed, a 

second document focused and based on the needs and gaps that this project has generated is 

to be developed. Where, on one side, the idea appears: "Green Invasion" based on the 

incursion and enhancement of biological systems, the indigenous vegetation in particular 

towards the modified spaces. 

 

Moreover, the records where they have been established following the idea, the steps that are 

focused as primary actions to be taken to enhance the environment and to bring about the 

recovery of the land and to take over the man-modified spaces, bringing back, at the same 

time, the environmental quality that has been badly affected. 
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Preàmbul 1 

Conté: 

 1. PRESENTACIÓ 

 2. INTRODUCCIÓ 

o 2.1 Justificació de “Bases, criteris i principis de restauració ambiental i 

paisatgística del projecte Vallfosca Mountain Resort”. 

 

Amb la intenció de: 

 (1.) Presentar el treball. En aquest breu resum s’ubica i es sintetitza el conflicte que es 

desenvoluparà durant tot el document, donant també una pinzellada a com s’ha 

treballat i el que vol assolir aquest treball. 

 (2.1.1) Situar al lector en el marc contextual al que es troba la vall i el projecte 

Vallfosca Mountain Resort per deixar entreveure la situació actual i els conflictes que 

han promogut la realització d’aquest document. 

 (2.1.2) Definir l’estructura i justificar-la. S’explica i es justifica l’ordenació adoptada 

per aclarir com s’ha estructurat el treball i què apareix a trets generals als apartats que 

el composen per així facilitar la seva comprensió. 

 (2.1.3) Explicar l’abast del treball. Estableix on s’ha treballat, perquè i fins on s’ha 

desenvolupat “Bases, criteris i principis de restauració ambiental i paisatgística del 

projecte Vallfosca Mountain Resort”. 
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1. PRESENTACIÓ 

 

La Vall Fosca és una vall petita situada a l’extrem septentrional del Pallars Jussà que comprèn 

la capçalera del riu Flamisell. No supera els 747 habitants (IDESCAT 2013)  i com a territori de la 

serralada pirinenca, és sostinguda per una economia poc estructurada i basada en un sector 

primari i secundari en retrocés que l’aboca al despoblament, i per un sector terciari que prova 

d’apostar pel turisme com a eina per a reactivar l’activitat socioeconòmica de la vall. 

El projecte Vall Fosca Mountain Resort, ara aturat a mig construir per fallida de la constructora, 

és la estratègia de l’administració, per apostar per la tendència dels macro ressorts d’alta 

muntanya que generen una forta pressió a l’entorn, no només per la creació d’unes pistes 

d’esquí en una vall gens preparada per assumir el volum de gent que comporta les dimensions 

d’aquest projecte, a nivell de comunicacions, infraestructures i capacitat, sinó també per tot el 

complex urbanístic i hoteler format per camp de golf, pubs, supermercats, spas i altres 

atraccions necessàries per fer rentable aquesta inversió.  

L’impacte que genera aquesta actuació a l’ecosistema de la vall i com s’interrelaciona amb el 

medi físic i biòtic és el que pretén analitzar aquesta primera part del document. Volent assolir 

un coneixement base per després definir els principis d’una restauració ambiental i 

paisatgística que minimitzi els canvis soferts a l’àmbit del projecte per ajudar a potenciar 

aquest entorn natural ric que ha estat pertorbat, i que és important de valorar i preservar com 

a part del nostre patrimoni natural.  

2. INTRODUCCIÓ 

 2.1 Justificació de “Bases, criteris i principis de restauració ambiental del 

projecte Vallfosca Mountain Resort” 

Els Pirineus són un territori fràgil. La riquesa del seus recursos naturals, la seva història i el seu 

paisatge requereixen d’una gestió per part de les administracions més adequada a les 

necessitats. Els petits nuclis rurals, la seva dispersió, el reduït nombre d’habitants, la recessió 

que ha sofert el sector agrícola i ramader i la manca d’instruments de gestió, accentuen la 

fragilitat d’aquest territori davant la forta pressió immobiliària que darrerament ha suportat 2. 

Les noves vies de comunicació han acostat els Pirineus al centre de les gran ciutats, 

principalment a Barcelona. Pel que la nova xarxa viària fa el territori més accessible, però 

també genera nous atractius i converteix en fonts d’inversió, en els territoris llunyans. 

N’és un exemple el túnel del Cadí, inaugurat ara fa 20 anys, un projecte pensat en principi per 

connectar amb la N20 francesa que ha fet més fàcil l’accés a la Cerdanya. L’administració però, 

no en va preveure les possibles conseqüències i no va blindar degudament el territori. Avui, els 

14.000 habitants de la comarca poden convertir-se en 60.000 o 100.000 alguns caps de 

                                                           
1
 Font principal: Mountain Wilderness de Catalunya 2012. 

2
 Desenvolupat a l’apartat 2.4 “Antecedents” i  a l’apartat 3. “Problemàtica" 

 2.1.1 Marc contextual1 
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setmana o per vacances quan s’ocupen el nombre desmesurat de segones residències que s’hi 

han construït. La nova xarxa viària ha propiciat el monocultiu residencial i el desenvolupament 

urbanístic massiu liderat pel capital de les metròpolis.  

A la Vall Fosca, són 747 (IDESCAT 2013) els habitants dels dinou pobles que formen el municipi, 

però la creació del macro projecte residencial i hoteler, preveia una ocupació de 7.400 

persones localitzades al poble d’Espui.  

Aquesta estratègia no genera una riquesa ben dimensionada a les característiques del territori, 

sinó que més aviat l’empobreix i genera una hipoteca difícil de sostenir, donat que la mitjana 

d’ocupació d’aquestes anomenades segones (terceres o quartes) residències no acostuma a 

ser superior als 15 dies l’any3 

Les autopistes construïdes als anys 60 i 70, en plena dictadura, van consolidar la urbanització 

del litoral. Però la nova xarxa viària dels anys 80, està accelerant la urbanització dels Pirineus. 

A manca d’una planificació estratègica als Pirineus que aposti pel seu desenvolupament 

econòmic en base a la reestructuració del sector agrícola i ramader i l’establiment d’una base 

industrial vinculada, així com de la potenciació dels sectors productius i de serveis en conjunt, 

sorgeixen projectes com el de Vallfosca Interllacs. 

Aquest tipus de projectes, amb la intenció de millorar el desenvolupament ja no només d’una 

vall sinó de tota una comarca, permeten tirar endavant operacions basades en el 

replantejament urbanístic que preveuen creixements desmesurats en relació amb la micro 

escala del lloc i que comporten una disminució de l’espai agrari i ramader. Aquest procés 

genera una pressió sobre l’entorn difícil de recuperar.   

Per entendre i valorar des d’un punt de vista holístic la qualitat ambiental de l’indret, cal 

analitzar els factors antròpics, físics i biòtics i la interrelació que estableix el projecte de 

Vallfosca Mountain ressort amb el medi. El treball s’estructura en una primera part d’estudi de 

l’entorn on es descriuen els diferents factors que intervenen al territori i el comformen, 

documents que podent llegir-se independentment l’un de l’altre i que junts donen les bases 

que s’han de tenir en compte a l’hora de proposar uns principis de restauració. 

Aquesta síntesi de l’entorn permet a més reunir la informació necessària per desenvolupar un 

anàlisi de l’estat actual del medi i dels impactes que ha generat l’esmentat projecte, 

mitjantçant un llistat d’impactes i les matrius corresponents per valorar els factors més 

afectats del medi. Un cop obtinguts i acotats els factors ambientals i paisatgístics als que urgeix 

una restauració, s’inicien els principis de restauració, elaborats mitjançant uns plànols i fitxes 

on apareixen les actuacions necessàries per iniciar la restauració adequada al criteri adoptat. 

Els annexes i recull fotogràfic donen suport visual i poden ser utilitzats com a material de 

consulta. 

 

                                                           
3
  Desenvolupat al punt 3. “Problemàtica”. 

2.1.2 Estructura 
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L’àmbit del projecte es distingeix en dues zones diferenciades al seu torn, l’àmbit de Filià i 

l’àmbit d’Espui. Aquesta zonificació s’ha realitzat per les diferents característiques que les 

composen, detallades durant la memòria d’estudi de l’entorn. Ambdues però, conformen un 

àmbit de gran extensió, on hi ha diversos factors del medi físic i biòtic que han estat alterats 

per la implantació d’aquest macro projecte. És degut a les dimensions i l’abast d’aquest 

projecte, que el treball compta amb una memòria de tots els factors que el conformen. Amb la 

intenció de conèixer bé l’entorn i acotar la proposta a les principals alteracions per  donar una 

solució allà on resulti més urgent, ja que per limitacions d’espai i temps, és molt difícil arribar a 

treballar tots els inputs generats per aquest projecte. 

  

2.1.3 Abast del treball 
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Preàmbul 2 

Conté: 

 2.2 Situació i emplaçament 

 2.3 Àmbit 

 2.4 Antecedents 

 3. PROBLEMÀTICA  

Amb la intenció de: 

 (2.2) Situar la zona treballada a l’àmbit general de la Vall Fosca i els subàmbits amb 

que es divideix durant la major part del document: la vall de Filià i el fons de la vall al 

nucli d’Espui, separat d’aquesta manera per les diferències que els caracteritzen. 

 

 (2.3) Limitar l’extensió de la zona afectada pel projecte Vallfosca Mountain Resort en 

els dos subàmbits per donar una dimensió de l’abast d’aquesta zona i acotar-la 

geogràficament. 

 (2.4) El breu resum històric fa un repàs dels fets que han ocorregut la Vall Fosca i li han 

donat identitat, des dels inicis dels primers nuclis poblats fins avui dia. Aquesta síntesi 

històrica serveix per tenir en compte el passat d’aquest entorn i preservar la seva 

identitat per potenciar-la a l’hora de plantejar qualsevol actuació de restauració, ja 

que no deixa de ser una alteració antròpica per bé que busca promoure els interessos 

ambientals i no els econòmics. Tant aquest apartat com el de Centrals hidroelèctriques 

permeten pendre consciència de com els interessos econòmics han anat modificant 

aquest entorn i la repercussió que han tingut.  

Aquí s’explica també el fet històric més important, la implantació de la Central 

Hidroelèctrica d’Estany Gento i Sallente. La primera gran intervenció antròpica que va 

canviar la morfologia i la societat de la vall, descrita amb la intenció d’establir 

paral·lelismes  entre aquesta obra i la del projecte Vallfosca Mountain Resort. 

 

 (2.4.2) Mitjançant la cronologia dels anys 2003, 2005, 2008 i 2014, descriure els inicis, 

l’evolució i el desenllaç  que ha portat  a la situació actual el projecte Vallfosca 

Mountain Resort. Amb la cronologia del projecte s’expliquen els girs que ha anat 

patint, l’abast de les actuacions, l’estat constructiu en que es troba actualment, els 

defensors i detractors del projecte, la situació econòmica... en resum totes les 

variables que han intervingut en el procés d’implantació de les pistes d’esquí i el 

complex d’oci, per donar a conèixer en quin estat està actualment aquesta actuació i 

quins desencadenants han generat la problemàtica que es tracta al treball així com per 

tenir una idea de quines possibilitats de futur té l’esmentada actuació.  Però sobretot 

apareix explicada per transmetre la incertesa amb que es preveu el futur d’aquest 

projecte i com aquesta situació condiciona el treball generant la necessitat d’establir el 

criteri, durant els principis de restauració desenvolupats a les fitxes, de no modificar 

les construccions que són susceptibles a ser acabades, en el cas que es reactivi 

l’esmentat projecte, per no generar un impacte final major al que hi ha ara.  
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 (3.) Deixar entreveure amb la problemàtica actual la recessió que pateix el sector 

turístic de la neu i els limitants climàtics que donen unes perspectives pessimistes per 

la viabilitat del futur de les pistes d’esquí a Catalunya. A tall informatiu es fa visible en 

aquest apartat, mitjançant arguments climàtics i tendències del mercat de la neu, les 

dificultats afegides que té el projecte a més de la crisi econòmica dels seus promotors i 

de les administracions. 
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2.2 Situació i emplaçament            

Per localitzar les diverses zones on s’hi ha realitzat intervencions 4, en primer lloc, cal situar la 

unitat territorial on s’agrupen els diferents escenaris: la Vall Fosca.  

La Vall Fosca es troba situada al nord-oest de Catalunya, província de Lleida 5, i ocupa la part 

més septentrional de la comarca del Pallars Jussà, dins del terme municipal de La Torre de 

Capdella.  El municipi de La Torre de Capdella té una extensió de 165,27 km 2, que comprèn, a 

més del poble de La Torre de Capdella, cap del municipi, els pobles d’Antist, Astell, 

Beranui, Capdella, Castell-estaó, Espui, Estavill, Aguiró, Mont-ros, Oveix, Paüls, la 

Plana de Mont-ros i Pobellà, els llogarets d’Aiguabella i Envall, les caseries de la Central de 

Capdella i Molinos, i la vila de la Pobleta de Bellvei en la disposició i altitud que mostra la 

Figura 2-1 (Enciclopèdia.cat 2009). 

 

Figura 2-1. Gràfica de situació i altitud dels pobles de la Vall Fosca. Font: Galanó 2008. 

 

El principal eix de comunicació del municipi és la carretera local L-503 com apareix a la Figura 

2-1, que des de Senterada, on enllaça amb la N-260 que va del Pont de Suert a la 

Pobla de Segur i connecta la vall amb la conca de Tremp, remunta el curs del Flamisell fins a la 

capçalera de la vall. 

Es troba al mig de la línia de crestes de la zona axial de la serralada pirenaica, que separa la vall 

d’Espot (Pallars Sobirà), la Vall Fosca, la vall de Manyanet i la Vall de Boí (Alta Ribagorça); 

generant un dels límits més meridionals del Pirineu central. És una de les portes al Parc 

                                                           
4 Veure Plànol 1. Situació i àmbit del projecte. 

5
 Veure Figura 2-2 .Situació i àmbit del projecte del Plànol 1 

2.2.1 Vall Fosca 
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Nacional d’Aigüestortes, on conflueixen més de trenta estanys d’origen glacial, que formen 

una de les zones lacustres més importants dels Pirineus. 

Està orientada N-S, envoltada per muntanyes que superen àmpliament els 2.000 m. Es per això 

que rep aquest nom, degut a la poca insolació que rep. 

La capçalera del riu Flamisell, afluent de la Noguera Pallaresa, fa d’eix vertebrador de la vall, 

caracteritzant així una morfologia estreta i allargada (Galanó 2008).  

 

 

Un cop localitzats a la Vall Fosca, són dues les zones principals on es distribueixen les 

actuacions del projecte:  La Vall de Filià i el poble d’Espui. 

Fons de la vall, Espui 

El poble d’Espui està situat a 1282 m d’altitud, entre els pobles d’Aiguabella, al sud, i La Central 

de Capdella al nord. Té una població de 72 habitants (IDESCAT 2013). 

Es troba en el terç septentrional del terme municipal, a la dreta del Flamisell, una mica per 

sobre del riu i de la carretera L-503. És 3,5 km. al nord del cap de municipi. Del quilòmetre 17,5 

surt cap a ponent una curta pista asfaltada que arriba al poble en 250 metres (Tortajada i 

Ganyet 2001). 

Al poble i a les parcel·les que l’envolten, és on s’hi ha construït una part de la urbanització i on 

ha quedat acabat el camp de golf, l’estructura del telefèric que havia de pujar als esquiadors 

cap a les pistes d’esquí i la plataforma de formigó on feien el ciment 6. 

La vall de Filià 

La vall de Filià és un circ glacial situat a ponent del nucli d’Espui, al nord-oest de La Vall Fosca. 

Està inclosa dins del terme municipal de La Torre de Capdella . Limita de S a N pel tossal 

d’Astell (2.608 m), el Pic Llong (2.676 m) i el pic de Pallassos (2.789 m), separa la Vall 

Fosca de la vall de Manyanet (Enciclopèdia.cat 2009). 

L’accés a la Vall de Filià és possible des de dues pistes forestals. La més septentrional és la que 

surt de la carretera L-503, de la confluència entre el riu Riquerna i el riu Filià, a cota 1300 m. 

L’altre surt del poble d’Espui, a 1.260 m, i puja per la solana de la Mare de Déu de Fa fins al 

serrat dels Escobets. La cota màxima a la qual arriba la pista forestal dins la vall de Filià es de 

2093 m. Més amunt ja no hi ha accés rodat (Galanó 2008). 

                                                           
6
 Veure Plànol 2. Estat inicial projecte i Plànol 7. Proposta d’Espui i Annex B. 

2.2.1 Projecte Vallfosca Mountain Resort 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Flamisell
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Figura 2-2. Situació i àmbit del projecte del Plànol 1. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

2.3 Àmbit 

La Vall Fosca està encerclada per muntanyes que superen àmpliament els 2.000 m, i algunes 

que freguen els 3.000, com el Pic dels Vidals (2.902m), Pic Morto (2.903m), Pic de Peguera 

(2.983m), etc. (Enciclopèdia. cat 2009) 

Al fons de la vall, però, el relleu és molt suau, format per pastures i prats de dall, així com de 

boscos al·luvials. Tot i que es tracta d’un relleu canviant a mesura que es remunta cap a la 

capçalera de la vall. Al límit nord-oest, trobem una de les portes al Parc Nacional 

d’Aigüestortes, que obre un paratge de més de 30 estanys 7;  on cal destacar els 

estanys de Mar, Colomina, Frescau, Vidal, Neriolo, Cabies, Castieso, Morto, Fosser, i 

els de Saburó, amb 3.500.000 m3, Tort, amb 6.400.000 m3, i Estany Gento, amb 3.316.000 m3. 

Aquest és comunicat amb els estanys superiors i regula el sistema d’alimentació de la central 

de Capdella, situat al fons de la vall, amb un desnivell de 836 m (Galanó 2008). 

Limita també al nord-est amb Sant Maurici, comarca del Pallars Sobirà, a ponent amb la vall de 

Manyanet, Pallars Jussà, i amb la de Sant Martí, al poble de Taüll, comarca de l’Alta Ribagorça; 

mentre que a l’oest limita amb la vall d’Àssua,  poble de Llessuí, al Pallars Sobirà. (Enciclopèdia. 

cat 2009) 

 

                                                           
7
 Veure Figura 2.3 . Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i nucli Capdella. Font: Aigüestortes.info. 
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Figura 2-3. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i nucli Capdella. Font: Aigüestortes.info. 

 

La Vall de Filià 

A ponent de La Vall Fosca, el circ de Filià limita de S a N pel tossal d’Astell (2.608 m), el Pic 

Llong (2.676 m) i el pic de Pallassos (2.789 m). Limita a l’oest amb la vall de Manyanet, terme 

municipal de Sarroca de Bellera, i amb el port de Rus, terme municipal de la Vall de Boí; al 

nord, limita amb el Castell de Rus, a 2.783 m, i la pala del Castell; i a l’est amb la vall de 

Riquerna i la capçalera del riu Flamisell (Enciclopèdia. cat 2009). 
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Figura 2-4. Ubicació elements del projecte. Font: Territori 2008. 

 

2.4 Antecedents 

2.4.1  Breu resum històric 8 

L’existència de nuclis poblats es remunta a èpoques prehistòriques i les primeres referències 

daten del segle X. Destaca la romanització de l’idioma en aquest indret que es produí molt 

lentament. (Galanó 2008) 

L’any 872 s’inicià un dels primers i més rellevants referents politicoterritorials de l’època: el 

Comtat del Pallars. Aquest petit estat exercí el seu poder durant sis segles, fins que el 1492 la 

comtessa Caterina va cedir l’últim reducte, el castell de València d’Àneu, a Ferran II el Catòlic, 

rei d’Aragó. A partir d’aquí, la història de la regió va anar aparellada a la de la Corona d’Aragó i 

de la posterior unificada Espanya. Una curiositat és l’arribada del castellà, que no es produí fins 

al segle XVII. (Galanó 2008) 

Al segle XIX, amb motiu de la Revolució Industrial, els Pirineus eren font de recursos de ferro i 

coure, i això va suposar una massiva desforestació del territori per fer el carbó vegetal que 

nodria les fargues i que entrava en conflicte amb les activitats tradicionals.  

                                                           
8
 Fonts principals: Galanó 2008 i Mountain Wilderness de Catalunya. 
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Durant el primer terç del segle XX, els Pirineus es van veure inmersos al procés industrial i 

urbanístic de les grans ciutats, així com també per la riquesa agrària de la plana. S’hi van 

construir embassaments, barratges, canalitzacions, salts d’aigua, i importants estacions 

transformadores que generaven energia hidroelèctrica per a les fàbriques situades als nuclis 

urbans, així com per aportar suficient aigua per als conreus de regadiu de la plana. Aquest 

procés va ser costós, i la inundació de les valls i els importants canvis socioeconòmics de la 

població, no sempre han estat avaluats ni compensats.  

A mitjans del segle XX, els Pirineus van ser lloc de refugi, de conflictes i de pas, durant la 

Guerra Civil i Segona Guerra Mundial. Anys més tard, aquest territori, com altres zones rurals 

de Catalunya, no es va escapar de la despoblació motivada per l’atracció de les grans ciutats. 

Les conseqüències d’aquest despoblament encara hi són ben presents.  

Al darrer quart de segle, amb el progressiu increment de la classe mitjana, els Pirineus 

esdevenen lloc d’atracció turística. Aquest fet es consolida quan el canvi a la moneda única fa 

aflorar el diner negre i la baixada dels tipus d’interès i la desconfiança amb la borsa, 

converteixen les segones o terceres residències en valor refugi.  

 

Aquests fets històrics que han modelat la vall, encara ara, alguns o la seva herència, romanen 

actius. Han sabut transformar-se i adequar-se als nostres temps, ja sigui perla seva rellevància 

que ha donat gran identitat a la regió. Tot i que avui dia el gran tret diferencial és que actuen 

més com un atractiu turístic que com a puntal econòmic i social. En són un exemple, potser el 

més transformador, les centrals hidroelèctriques (Mountain wilderness de Catalunya 2012). 

 

Centrals hidroelèctriques 9 

Un dels fets històrics més importants a la vall, que marcà un abans i un després a la vida 

d’aquest territori, va ser la  implantació de les centrals hidroelèctriques. L’entrada del 

capitalisme, la construcció de la carretera que obrí la vall a la plana i als nuclis urbans, la 

diversificació de l’economia per l’entrada de capital, el desenvolupament del sector terciari 

amb l’inici del turisme, l’evolució d’una societat tradicional que provocà el començament del 

despoblament dels pirineus, la construcció de macroestructures en un territori verge...Són 

alguns dels molts canvis que van suposar per la vall l’aprofitament antròpic dels recursos 

naturals. Uns canvis en un context i en un moment temporal que fan generar paral·lelismes 

amb la situació social i econòmica actual, i que ajuden a reflexionar i prendre consciència de 

l’impacte que genera un projecte empresarial que afecta la sinèrgia de la vall. 

L’any 1903, el polític Emili Riu i Periquet, procedent de Sort, fent campanya electoral per la vall 

intueix la possibilitat d’aprofitar les aigües dels llacs situats més amunt de la cota 2.000 per 

produir electricitat. El paper d’aquest home és de suma importància a la història de la 

industrialització a Catalunya, va ser el primer a promoure la creació d’Energia Elèctrica de 

Catalunya i la de Barcelona Traction Light and Power Corporation (La Canadenca). Va ser 

                                                           
9 Apartat redactat a partir de la informació extreta de: Galanó 2008; Sánchez 1992; Boneta 2012. 
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gràcies a aquestes obres que va tenir lloc la que alguns han anomenat segona revolució 

industrial (Galanó 2008). 

Va ser ell qui finançà estudis topogràfics, geològics, climatològics, nivològics i va intentar 

convèncer grans banquers i financers de Barcelona de la viabilitat de la seva empresa. 

Finalment, després de moltes negatives i ajudat per l’alt cost del carbó i la necessitat de més 

electricitat, aconseguí convèncer francesos i suïssos i al 1911 es va construir Energia Elèctrica 

de Catalunya (Galanó 2008). 

A la Catalunya de principis de segle XX es produeix un gran augment del consum d’energia. En 

el moment en que tècnicament es possible el seu transport, la producció s’amplia en zones 

sense tradició industrial aprofitant les possibilitats que oferia l’aigua dels seus rius i llacs. Així 

és com la Vall Fosca, a 200 quilòmetres del centre industrial de Barcelona, entra en aquest 

procés, que li suposarà grans transformacions econòmiques i socials (Boneta 2012). 

L’any 1911 representa , per la Vall Fosca, una ruptura radical amb el passat. Sis mesos després 

de construir-se EEC s’inicien les obres de construcció de la carretera entre La Pobla de Segur i 

Capdella. Al mateix any també, s’inicien les obres de construcció de la central hidroelèctrica, 

que trencaran amb l’aïllament històric da la vall i impulsaran l’aparició de nous sectors 

d’activitat. Tot i que el sector primari no deixarà de ser el predominant, degut a que la majoria 

de nous llocs de treball seran ocupats per persones foranies. Arribaran 3.000 obrers, quan la 

població al 1910 era de 1.300 habitants. La majoria dels quals retornarà al seu lloc d’origen un 

cop finalitzades les obres (Galanó 2008). 

 

La Central de Capdella, encara en 

funcionament, recull l’aigua de diferents 

llacs. Per això va ser necessari la 

construcció de preses a 27 llacs naturals 

situats entre 2.037 i 2.500 m i la 

canalització d’aquests a Estany Gento, 

que canalitzava mitjançant una 

canonada de 5.000 m cap a una càmera 

d’aigües que a la vegada s’unia amb la 

Central, salvant un desnivell de 840 m. 

S’aprofitarà una conca hidràulica de 

29.081 km2, dividida en cinc parts: la 

conca de Rus, amb 13 llacs, la conca del 

llacs Mar, Colomina i Saburó, la conca de 

Tort, la conca d’Estany Gento i la conca 

dels barranc. Es van construir també 

diferents carrilets per poder transportar 

mercaderies i persones entre els 

diferents llacs, els quals són ara un tret 

característic de les rutes per aquesta zona del Parc Nacional d’Aigüestortes. 

Figura 2-5. Xarxa de connexions hidràuliques a la Central Hidràulica r. Sallente –E. Gento. Font: Galanó 2008. 
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També s’aprofitarà més tard l’aigua del riu Flamisell per construir tres centrals més: Molinos, 

La Plana de Mont-ros i La Pobla (Boneta 2012).  

La producció d’energia a Capdella, l’any 1935, representava un terç de la total dels rius 

pirinencs, una de les majors productores d’electricitat de Catalunya durant vàries dècades. 

El punt d’inflexió, pels habitants i la vall, va ser la construcció de la carretera per l’interior de la 

vall, de 35 km. Abans de les obres, només es podia arribar a la Vall Fosca per camins de 

ferradura, ja que la carretera s’acabava a La Pobla de Segur, trigant una mitja de 8-10h en 

baixar de l’extrem de la vall fins La Pobla de Segur. Amb la carretera van aparèixer els primers 

automòbils, fet que obria la vall i acostava les poblacions als nuclis urbans i viceversa. Una 

població que fins al moment no realitzava desplaçaments, excepcionalment en ocasions de 

festivitats, però que passava tota la vida al seu mas, el seu centre productiu, on imperava una 

economia de subsistència (Galanó 2008). 

 

Transformacions 10 

 

Un altre factor que beneficiarà a tots els habitants de la vall és la disponibilitat d’enllumenat 

públic i privat a quasi tots els pobles de la zona. Es firmarà un contracte pel preu del consum 

de llum que no es podrà variar mai més, 0.35 pts. el Kw/h i 7 i 5 Kw/h mensuals gratuïts a 

l’hivern i a l’estiu respectivament. El consum d’enllumenat públic i els edificis públics correran 

a càrrec de la companyia. La Vall Fosca adquireix una sèrie de serveis que a altres zones del 

voltant no van aconseguir fins molts anys després de la Guerra Civil.  

 

L’urbanisme de la vall pateix una gran modificació. La morfologia tradicional d’edificis i pobles 

consistia en carrers estrets adaptats a la morfologia tortuosa del terreny, i les cases, on 

convivien persones animals i terreny cultivable, fins llavors s’havien anat ampliant sense 

planificació. Els nous campaments on residiran els treballadors s’ubicaran a les poques 

explanades que s’obren a la vall, seran espais oberts i els carrers estaran pensats pel pas de 

vehicles. Les noves cases construïdes per l’empresa seran propietat seva, igual que els horts i 

els corrals dels que disposaven. D’aquesta manera les despeses familiars es reduïen, tot i que 

quan el treballador es jubilava, moria o deixava la empresa, aquesta les recuperava 

automàticament.  

 

Apareixen també nous serveis pel personal de la companyia, com són l’escola, hospital i 

cinema. L’escola tindrà caràcter privat, només per fills d’empleats, i es podrà diferenciar amb 

les escoles de l’Estat per impartir noves assignatures com gimnàstica, astronomia, política, 

urbanisme i cant. 

Energia Elèctrica de Catalunya, SA construeix dos hotels: un a la Central de Capdella i l’altre a 

Molinos. Aquesta apertura permet l’inici d’una nova activitat econòmica a la vall: el turisme.  

 

Un altre aspecte a tenir en compte són les expropiacions i compres de terres. Els propietaris 

obtindran uns ingressos extraordinaris i acumularan una quantitat de diners que, per alguns, 

era impensable arribar a posseir fins aleshores. Però per altra banda la pèrdua de terres de 
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cultiu de les famílies venedores, suposarà una pèrdua important del seu medi tradicional de 

vida i una pèrdua de disponibilitat de sòl de cultiu pel desenvolupament d’aquest sector. 

 

Amb les obres de construcció de la central hidroelèctrica el capitalisme entra a la Vall Fosca. El 

capital en qüestió és forà, privat i pretén exclusivament satisfer unes necessitats que no són, 

en absolut, les de la gent que habita la vall. La vall entrarà a formar part del creixement 

econòmic de Catalunya, en primer lloc, perquè proporciona energia a una bona part del país i, 

en segon lloc, perquè l’economia de la vall passa a formar part de la catalana ja que es 

converteix en zona perifèrica, i la seva missió serà produir en funció de les necessitats del 

centre, a més de proporcionar-li mà d’obra.  

Pocs anys més tard s’iniciarà l’emigració d’habitants de la Vall Fosca cap als centres urbans. 

Una tendència que primer va ser de famílies senceres i , després, de la joventut, inaugurant així 

una tendència demogràfica encara avui no tancada. 

 

 

Central Hidràulica Reversible Estany Gento-Sallente 11 

 

Un temps desprès té lloc la reconversió d’aquesta central hidroelèctrica. Promoguda pels 

costos i la lentitud d’aquesta central, es decideix aprofitar l’energia de les hores de menys 

consum per elevar l’aigua a un nivell superior per desprès deixar-la caure i generar electricitat. 

Així va donar lloc a la Central Hidràulica reversible d’Estany Gento-Sallente. 

 

Les obres de la nova central van començar  al 1975 al pla de Sallente, cota 1.600, on el riu 

s’obria i formava tranquils meandres. Una altra vegada es començà per construir la carretera 

d’accés des de Capdella i per muntar un sistema d’elevació de materials fins a l’estany Gento. 

Així es creà el telefèric que encara ara està en funcionament per visitants d’Aigüestortes 

durant l’època estival. Era capaç de transportar 25.000 kg de càrrega, un dels de major 

capacitat de càrrega d’Europa. 

 

Al pla de Sallente s’hi va construir una presa de grans dimensions per conformar 

l’embassament inferior. El superior era l’estany Gento, del qual se’n va reforçar la reclosa 

perquè pogués suportar la pressió de l’aigua. Pel que fa a la canonada, la central, el 

transformador i la línia, degut a les duríssimes condicions climàtiques es decidí fer-ho tot 

enterrat: una nau monumental de 1.650 m2 de planta, excavada a la roca per la central i amb 

els seus corresponents túnels d’accés, dues canonades de 3,50 m de diàmetre per baixar i 

pujar l’aigua i un edifici semi-enterrat per als transformadors, els quals necessiten molta 

refrigeració. La línia, de 400 KV, és de les que avui s’anomena MAT, molt alta tensió i va haver 

de superar els 160 km que separen la central dels centres distribuïdors de Sentmenat i Calders, 

a Barcelona.  

 

Aquest cop però la obra, d’igual magnitud que la primera tot i que potser no tant transcendent 

per la vall, va tenir un nombre de treballadors inferior a l’anterior, tot i que durà deu anys. La 
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qual cosa ajuda a valorar la gesta del 1912, en que dos anys van ser suficients per engegar el 

primer grup a Capdella. 

Cal destacar que les afectacions que van generar aquests treballs per a l’entorn encara són 

visibles: dues pedreres a cel obert, una de granit i l’altra de pissarra, al mateix circ glacial de 

Sallente amb deixalles dins la presa i, aigües avall, nombroses escombreres mal cobertes de 

vegetació, que donen una idea de les exigències mediambientals de l’últim quart de segle 

XX.   

 

El desenllaç per a la població de la vall no és el millor que s’esperava d’una obra de tal 

envergadura. La severa reconversió de Fecsa durant els anys vuitanta posà fi a la majoria de 

llocs de treball, degut a l’automatització de les centrals i l’externalització dels serveis de 

manteniment. Així s’acabava una època d’esplendor econòmica i s’iniciava a la vall una crisi 

que s’arrossegaria fins a dia d’avui. (Barrachina 2010) 

 

 

Figura 2-6. Carrilet de la Cambra d’Aigua a Estany Gento. Font: (Boneta 2012). 

 

Figura 2-7. Canonada, central hidroelèctrica i campament de Capdella. Font: (Boneta 2012). 

 



Bases, criteris i principis de restauració ambiental i paisatgística del projecte Vallfosca Mountain Resort                  

26 

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 

Estat del projecte al 2003 12 

L’inici de tot procés va començar l’any 1982 amb el Pla d’ordenació d’estacions de muntanya, 

que ja preveia una estació d’esquí a la vall de Filià. Pocs anys més tard, al 1998 l’Ajuntament de 

Torre de Cabdella aprovava per unanimitat un conveni amb l’empresa Vallfosca Interllacs S.A. 

per promoure i desenvolupar un complex turístic a la vall. On es van invertir uns 12 milions 

d’euros en la tramitació de llicències, la compra de terrenys i la redacció dels projectes, dels 

100 milions d’euros en què s’estimava el cost total de la primera fase prevista. 
 

El 25 de novembre de 2003 es va fer públic el projecte de construcció del complex turístic 

Vallfosca Mountain Resort. El complex preveia construir una zona residencial, un camp de golf, 

un complex amb unes 2.400 places hoteleres, gairebé un miler d’habitatges nous, un palau de 

congressos, restaurants, una zona spa-wellness, una pista de gel i pistes d’esquí en un entorn 

d’alta muntanya. 

La construcció de l’estació d’esquí preveia un domini esquiable total de 3.400 ha, entre les 

cotes 1.800 i 2.600, i més de 40 km de pistes englobant totes les ampliacions, amb una 

capacitat per a uns 3.500 esquiadors a la zona de Filià. La Vall de Filià, l’any 1992, havia estat 

declarada espai natural protegit en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de la Generalitat de 

Catalunya degut al bon estat dels sistemes naturals, l’absència de degradació, la presència de 

trenta espècies de plantes endèmiques dels Pirineus i que constituïa el límit meridional de la 

perdiu blanca. La superfície protegida era de prop de 568 ha, de la qual el domini esquiable 

n’ocupava 447 ha. 

S’accedia a pistes a través d’un telecabina que partia d’Espui fins a la cota 2.000, podent així 

preservar més l’entorn natural, ja que s’evitava la construcció de la carretera fins a peu de 

pistes. La previsió era que el complex funcionés tot l’any. Es van preveure també altres 

mesures per a reduir l’impacte ambiental com: soterrar totes les línies elèctriques, 

telefòniques i de televisió, fer servir gas natural com a font d’energia i regar el camp de golf 

amb aigües residuals depurades. El complex seria per a vianants i es crearia un aparcament 

subterrani amb una capacitat per a uns 2.200 vehicles. 13 

L’arribada del projecte va generar opinions a favor i en contra com la de l’entitat ecologista 

Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de la Natura, IPCENA, que va presentar una 

denúncia per reclamar-ne l’aturada i la protecció de l’espai de l’estació d’esquí. Les 

administracions, però, van donar llum verda al projecte i els representants de l’empresa es 

defensaren abogant al respecte cap al medi ambient amb estudis d’impacte ambiental, 

d’allaus, de canalització i d’àrees susceptibles d'inundacions. Així com l’existència d’una 

comissió de seguiment que avaluaria l’impacte que podria generar l’activitat d’esquí en 
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 Informació extreta de: Territori 2003. 
13 Per a més informació del projecte consultar: Tortajada, F; Ganyet, R. (2001) Pla especial del domini esquiable de    

Filià. Barcelona: Vallfosca Interllacs. 
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aquesta zona i amb la finalitat d’establir-hi les mesures correctores corresponents. L’empresa 

també es comprometia a establir controls d’accés al complex per evitar massificacions. 

Pel que fa a la resta de població, un gran nombre d’habitants de la vall veien amb bons ulls el 

projecte, ja que el consideraven una iniciativa molt positiva per revifar econòmicament la zona 

amb noves inversions i nous llocs de treball. 

Estat del projecte al 2004 14 

Al llarg del 2004 es van iniciar les obres amb la construcció de la primera pista d'esquí.  Així 

com també es van anar concretant altres projectes associats al complex: el lloguer de la 

muntanya de Llevata, que connectarà en un futur l'estació d'esquí de Filià amb la de Boí-Taüll,  

la reconversió de l'antiga fàbrica de ciment de Xerallo en una pleta residencial de luxe i  un tren 

cremallera per unir Xerallo amb el poble de Manyanet i les pistes de Llevata. La inversió  

prevista d’aquesta connexió amb les pistes de Boí era de 15 milions d'euros, que juntament 

amb l’ampliació cap a la vall de Rus, donaria lloc a un dels dominis esquiables més grans de 

Catalunya.  

La primera fase de les obres del complex turístic es van iniciar a final del mes d'agost a Espui. 

Aquesta fase implicava en primer lloc  la construcció de les infraestructures i els serveis bàsics 

d'una primera urbanització de 99 cases; en segon lloc l'inici de les obres de l'estació d'esquí de 

Filià, incloent-hi la construcció de la primera pista d'esquí de les 18 previstes i per últim l'inici 

de les obres del camp de golf. Vallfosca Interllacs S.A., l'empresa promotora del complex, va 

encarregar les obres inicials de la urbanització i l'estació d'esquí a l'empresa Tècniques de 

Muntanya, amb seu a la Cerdanya. La inversió prevista d'aquesta primera fase era d'uns 6 

milions d'euros. 

 

Les obres de condicionament de la urbanització van implicar la construcció de la canonada que 

portaria aigua del riu Flamisell als dipòsits del complex residencial, així com la instal·lació de les 

línies elèctriques soterrades que abastirien els nous habitatges. Pel que fa a les pistes d'esquí, 

es va excavar la rasa per on avançarà subterràniament la línia d'alta tensió que alimentarà les 

instal·lacions mecàniques i es va construir la captació d'aigua per abastir els canons de neu 

artificial i la pista número 4, que connectarà amb el futur telecabina d'Espui. El projecte de 

camp de golf, de 9 forats ampliable a 18, va ser dissenyat pel taller d'arquitectura d'Alfonso 

Vidaor. Les obres es van iniciar el mes de novembre amb els primers moviments de terra. 

 

A mitjans d’agost, l'empresa promotora es va assegurar una part de l’ampliació cap a 

Manyanet, de 1000 ha esquiables. Va negociar la concessió, assumint dos compromisos 

importants. El primer va ser construir quatre remuntadors a l'àmbit de la muntanya de Llevata, 

un dels quals partiria del nucli de Manyanet, deshabitat la major part de l'any. Un segon 

compromís va ser que no desenvoluparia cap activitat a la muntanya durant els mesos d'estiu, 

de manera que els ramats hi podrien continuar pasturant, com és tradicional. El lloguer de la 
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muntanya, concedit per un termini de 50 anys, costa a l'empresa 30.050 euros cada any, que 

s'anirien incrementant un 20% per any un cop construïts els remuntadors de les pistes. 

 

Prop del nucli de Manyanet està situada l'antiga fàbrica de ciment de Xerallo, on es va 

projectar una pleta residencial de luxe. El Pla parcial de la pleta de Xerallo preveia construir 

290 apartaments de luxe i un hotel de tres estrelles amb un centenar d'habitacions. Una de les 

particularitats d'aquest Pla és que una part dels apartaments se situaven a l'interior de les 

antigues sitges de la fàbrica de ciment. A mitjans d’octubre la Comissió Territorial d'Urbanisme 

de Lleida va rebutjar la tramitació del Pla parcial per tres raons: encara no s'havia iniciat la  

tramitació del Pla especial del domini esquiable de Manyanet, a la qual estaria vinculat el nucli 

de Xerallo; les edificacions plantejades eren impròpies de la zona, i el Pla no resolia la connexió 

de la pleta amb el futur domini esquiable. 

 

La mateixa empresa promotora de la pleta de Xerallo va donar a conèixer el projecte de 

construcció d'un tren cremallera. Aquest tren connectaria el petit nucli de Xerallo amb el de 

Manyanet, fet que permetria l'accés a les pistes d'esquí projectades a la muntanya de Llevata. 

El tren tindria un recorregut de dotze quilòmetres i, partint de la cota 1.000, arribaria fins prop 

dels 2.000 metres. La inversió prevista era de gairebé 1,8 milions d'euros. 

 

D'altra banda, es van donar a conèixer dues propostes en fase d'estudi d'una dimensió 

territorial molt més àmplia, però que podrien millorar les comunicacions per a accedir al 

complex de la Vall Fosca. La Generalitat de Catalunya va anunciar el mes de febrer que 

estudiaria la possibilitat de construir el túnel de Comiols, una eterna reivindicació dels 

pallaresos que permetria unir les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà i aproparia 

Barcelona a les comarques del Pirineu lleidatà. Per la seva part, l'enginyer de Camins Carles 

Udina va presentar una proposta de ferrocarril que uniria la Pobla de Segur amb el Pont de 

Suert passant pels nuclis d'Espui, Capdella, la nova estació d'esquí de Filià i l'ampliació cap a 

Manyanet, el Pla de l'Ermita (Boí-Taüll Resort), Taüll, Boí, Barruera i Vilaller.  

 

Previsions de futur 

 

Les previsions de Vall Fosca Interllacs SA eren que l'estació d'esquí de Filià comencés a 

funcionar la temporada de neu 2006-2007, si bé les obres s'allargarien durant quatre anys. Els 

1.000 habitatges nous de tipus residencial i les 2.300 places hoteleres es desenvoluparien al 

llarg de 20 anys. La inauguració del camp de golf es preveia per l'estiu del 2006. L' empresa 

calculà que tot el complex Vallfosca Mountain Resort crearia fins a 300 llocs de treball i davant 

aquestes perspectives, l'Ajuntament de la Torre de Capdella va anunciar la intenció de 

construir habitatges de lloguer per a joves i una escola de primària. 

 

A la Pobla de Segur també es va iniciar la construcció de 120 pisos de protecció oficial dirigits a 

treballadors del complex hivernal. Pel que fa a la pleta de Xerallo, la seva construcció 

s'ajornaria fins que es comencés a tramitar el Pla especial del domini esquiable de la muntanya 

de Llevata. 

 



Bases, criteris i principis de restauració ambiental i paisatgística del projecte Vallfosca Mountain Resort                  

29 

 

 

 

 

Estat del projecte al 2005 15 

A final de 2005, el grup immobiliari gallec FADESA va adquirir el projecte a l'empresa 

promotora Vallfosca Interllacs aportant un capital de 230 milions d’euros per accelerar els 

terminis d'execució del projecte, el qual no patiria modificacions rellevants. 

Per tal d’afrontar les despeses del projecte, Vallfosca Interllacs va efectuar una ampliació de 

capital de 13 milions d’euros l’abril de 2005. Aquesta ampliació els va permetre adjudicar les 

obres de construcció dels primers apartaments d’Espui a l’empresa constructora Dragados i 

avançar el camp de golf. 

El setembre de 2005, FADESA anunciava que havia comprat tots els actius de l’empresa 

Vallfosca Interllacs. L’entrada de FADESA va aportar 230 milions d’euros al projecte, seixanta 

milions dels quals es destinarien a l’estació d’esquí. L’octubre de 2005  FADESA va aportar nous 

detalls del projecte: a més de les pistes per a esquí alpí, s’habilitarien 10 km per a la pràctica  

d’esquí de fons i 18 km d’itineraris de muntanya. L’estiu de 2006 es preveia que es 

començarien a instal·lar les pilones del telecabina; van precisar que el sostre construït del 

complex hoteler seria de 60.000 m2 i que el nombre d’habitatges seria de nou-cents seixanta-

cinc, amb una ”arquitectura pirinenca”. Les obres de construcció del camp de golf van acabar 

al 2005. 

Posicionament dels agents socials 

Al gener del 2005 es va constituir la plataforma en contra del projecte Vall Fosca Activa, la qual 

va redactar els seus arguments en un manifest a la Generalitat, juntament amb les entitats 

DEPANA, IPCENA, Rururbans-Pallars i Salvem la pedra, d’entre altres. Per contra, el grups 

defensors eren, una altra part dels veïns, l’Ajuntament de la Torre de Cabdella, la Diputació de 

Lleida i el conseller del Departament de Comerç, Consum i Turisme, Josep Huguet i Biosca 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. 

La plataforma  Vall Fosca Activa també va col·laborar amb IPCENA i al 2005 van presentar una 

denúncia a la Comissió Europea per tal d’aconseguir que l’espai natural de Filià fos inclòs a la 

Xarxa Natura 2000, on ja havia estat inclòs a la primera proposta de la Generalitat, però que en 

va ser exclòs al 2003 a la proposta definitiva.  Un dels aspectes argüit per a la protecció de la 

vall era la presència d’un conjunt de molleres, molt particulars i valuoses des del punt de vista 

geobotànic. Finalment però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar el 

recurs que l’any 2000 l’entitat ecologista i l’associació Mountain Wilderness havien posat en 

contra de la resolució favorable del Departament de Medi Ambient, on es declarava que la 

muntanya de Filià era apta per acollir una estació d’esquí. La sentència del TSJC avalava la 

legalitat del projecte de l’estació d’esquí. 

A favor del projecte van ser el consistori i part dels veïns de la Torre de Cabdella que van 

manifestar en un document fet públic el març de 2005 que els atacs contra el projecte 

provenien de persones alienes a la vall i que ells el consideraven una bona alternativa 

econòmica per a un territori que en els darrers vint anys no havia parat de despoblar-se i que 
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havia perdut bona part de les activitats relacionades amb la ramaderia. L’alcalde del municipi, 

Josep M. Dalmau i Gil , del Partit dels Socialistes de Catalunya, va afegir que exigiria a Vallfosca 

Interllacs que fes avançar l’estació d’esquí paral·lelament al complex residencial, per 

aconseguir un desenvolupament global de la vall. Per la seva banda el consistori voldria 

completar aquesta oferta turística amb la sol·licitud d’ampliació de 1.200 ha del Parc Nacional 

d’Aigüestortes cap a la vall Fosca. 

Una altra institució que va donar suport al nou complex de lleure va ser la Diputació de Lleida. 

El març de 2005, els partits representats a la Diputació, és a dir, el grup Convergència i Unió, 

ERC, Partit Popular, PSC i Unitat d’Aran, van decidir aprovar una moció conjunta de suport al 

projecte i van instar la Generalitat a resoldre amb el diàleg les controvèrsies sorgides entre 

veïns i entitats. Només Iniciativa per Catalunya-Verds no va votar la moció, ja que sempre 

s’havia pronunciat contraria al projecte. 

Per la seva banda, el conseller Josep Huguet va manifestar el gener de 2005 que la Generalitat 

vetllaria per tal que el projecte de la vall Fosca tingués el mínim impacte ambiental. 

 

Estat del projecte al 2008 16 

S’aturaran, al 2008, les obres del complex d’esquí i muntanya de la vall Fosca perquè l’empresa 

constructora, Martinsa-Fadesa, presentà concurs de creditors. El camp de golf estava acabat, 

l’estació d’esquí a mig construir i només s’estaven executant els apartaments de la zona 

residencial que havia iniciat l’anterior promotor del projecte, Vallfosca Interllacs. Ajuntament i 

Generalitat buscaran solucions per a poder continuar un projecte que en opinió d’alguns partits 

polítics, es considera clau per al desenvolupament local. 

L’any 2007, la immobiliària madrilenya Martinsa va comprar FADESA pocs mesos abans que la 

construcció i el mercat de l’habitatge entressin en crisi. L’any 2008, presentava concurs de 

creditors amb un deute acumulat de 5.100 milions d'euros. 

L’estiu del 2008 el camp de golf de 25 ha i nou forats estava pràcticament construït però no 

inaugurat. L’estació d’esquí tenia un 60% de les obres executades, amb els moviments de 

terres fets, dues torres del telecabina construïdes i treballs iniciats en l’edifici d’arribada dels 

remuntadors. En canvi, del projecte residencial només s’estaven construint els 99 habitatges 

iniciats per la primera promotora, Vallfosca Interllacs; la resta encara no s’havien iniciat. 

Finalment, totes les obres van quedar paralitzades quan l’empresa va iniciar el procés del 

concurs de creditors. 

Solucions a l’aturada del projecte 

L’any 2006, Ajuntament i immobiliària van signar un conveni urbanístic que condicionava la 

concessió de llicències residencials a la construcció de l’estació d’esquí i del camp de golf i 

fixava un aval de 60 milions d’euros si la promotora volia començar les obres de la promoció 

residencial abans que s’haguessin acabat les de les instal·lacions esportives. Un aval que no va 

arribar a dipositar. Per Alternativa per la Vall Fosca, va ser un error l’haver condicionat 

                                                           
16

 Informació extreta de: (Territori 2008) 
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l’entrega de l’aval a un fet tan concret , ja que ara hi haurien menys dificultats econòmiques 

per la reparació dels danys que es van causar a la muntanya de Filià, un espai PEIN malmès 

per l’impacte d’un projecte que no s’ha acabat. 

 

L’Ajuntament de la Torre de Capdella, a l’agost va anunciar que estava estudiant la possibilitat 

de presentar-se com a creditor de Martinsa per tal de poder afrontar les despeses que podrien 

generar les correccions dels danys ambientals a Filià. Un mes desprès, anuncià que Martinsa-

Fadesa els havia ofert la gestió del camp de golf però que no acceptaven les condicions de la 

gestió: 6.000 euros mensuals en concepte de lloguer, que assumís els costos de manteniment i 

que Martinsa pogués recuperar la gestió de la instal·lació en un futur. 

Diversos polítics van debatre i intentar gestionar la situació. Com és el cas del diputat de CiU 

Agustí López que preguntà al Parlament quines accions havia emprès el Govern davant 

d’aquests fets; el conseller Joaquim Nadal, del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DPTOP) va dir que s’estava gestionant la cerca de nous inversors o la possibilitat 

que el projecte fos assumit per l’Institut Català de Finances (ICF) organisme que ja havia 

carregat amb altres estacions d’esquí deficitàries com Espot Esquí o Port Ainé. 

Per altra banda el secretari per la Planificació Territorial del DPTOP va suggerir crear sinergies 

amb l’estació de Boí, valorat positivament pel conseller delegat de Boí Taüll, però recalcant 

que la prioritat de l’estació era expandir-se per la vall de Boí. 

El delegat de la Generalitat a Lleida, Víctor Orrit, va descartar que la Generalitat es presentés 

com a part afectada al concurs de creditors de Martinsa-Fadesa, tot i que el Govern seguiria el 

procés judicial i exigiria la realització dels treballs de restauració. El Departament de Medi 

Ambient i Habitatge va dir que estava elaborant un informe sobre les mesures urgents que 

hauria d’emprendre Martinsa per minimitzar l’impacte ambiental de les obres. 

Malgrat la complexa situació del projecte, el regidor d’Urbanisme de la Torre de Cabdella, Lluís 

Peroy, va afirmar al setembre que esperaven que les obres de l’estació continuessin i que 

consideraven el projecte parat però no acabat. A final d’any, Martinsa-FADESA va anunciar que 

la promoció estava pendent que es reactivessin els crèdits als promotors i que la primera fase 

de les pistes d’esquí podria obrir-se en període de proves al llarg del curs 2009-2010. 

 

Estat del projecte al 2014 

Actualment el projecte es troba al mateix estat al que es deixà al 2008. Les estructures de les 

obres, com grues, casetes d’obra, oficines prefabricades per a la promoció de pisos, tanques 

oxidades, acopis de material, rases obertes, i un llarg etc. segueixen sense retirar, tot i que si 

que disposen d'un servei de vigilància. 

És un estat d’abandó semblant al que pateix el camp de golf. Les residències, algunes ja 

pagades i sense acabar es troben en un procés similar, tot i que en aquest cas l’Ajuntament ha 

pogut prendre mesures com renovar les llicències d’obra de l’empresa per que no caduquessin 

i deixar oberta la possibilitat d’acabar les obres.  



Bases, criteris i principis de restauració ambiental i paisatgística del projecte Vallfosca Mountain Resort   

32 

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

UPC – BarcelonaTech 

Els propietaris afectats, han emprés processos judicials contra l’empresa promotora i alguns 

han resultat victoriosos amb resolucions a favor d’acabar i entregar els pisos a algun propietari 

demandant. Martinsa però, no ha dipositat cap quantitat de diners ni iniciat la finalització 

d’aquests pisos i segueix recorrent les sentències. Tot el procés continua obert. 

 

Pel que fa a les pistes d’esquí s’han deixat tal i com estaven quan es va paralitzar el projecte, 

amb l’agreujant que les mesures correctores previstes no s’han realitzat en la seva totalitat, 

com tampoc la feina feta per part de la comissió de seguiment dels impactes ambientals 

generats. 

 

3. PROBLEMÀTICA 171 

 

A la muntanya les dificultats lligades al clima, l’altitud i al pendent són més marcades que 

enlloc. L’altitud implica una disminució progressiva de la pressió atmosfèrica , un augment de 

les precipitacions, l’exageració dels vents (molt freqüents a Filià), i variacions fortes de 

lluminositat. El relleu i el pendent provoquen una acceleració de l’erosió, un augment dels riscs 

naturals i en definitiva una pobresa i sensibilitat dels sòls. Per això la muntanya és un medi 

especialment fràgil i en conseqüència, tot treball realitzat ha de tenir en compte les seves 

limitacions i potencials degradacions. 
182

 

 

La creació de les pistes d’esquí i la remodelació del terreny causen efectes i impactes 

importants: destrucció del micro-relleu i de la capa vegetal, pertorbació dels escorriments 

naturals, provocació de fenòmens d’erosió accelerada generalment irreversibles, etc. 

 

Per altra banda a nivell visual, les pistes són com l’aparador d’una estació, especialment a 

l’estiu, quan es fa més visible tota la degradació de l’entorn. 

 

 Les pistes però, no només causen efectes ambientals, sinó que també reben sobre sí mateixes 

certs canvis ambientals, en especial climàtics i erosius, que les poden fer inviables. Així com 

també els efectes econòmics de la gran oferta de pistes que hi ha als Pirineus i més encara a 

Andorra, que obliguen a enfocar l’estació com un macro complex d’oci de llarga estada. 

 

3.1 Enfoc Catalunya 193 

 

La viabilitat del negoci de la neu 

 

Als Pirineus catalans hi ha 17 estacions d’esquí en funcionament, una pendent de reobertura 

(La Tuca) i les pistes de la Vallfosca que estan en construcció. Tot i que l’afluència d’esquiadors 

es distribueix al llarg de la serralada, hi ha algunes comarques on es concentra majoritàriament 

la demanda i oferta del negoci de la neu. La Val d’Aran i La Cerdanya representen prop d’un 

70% dels forfaits venuts i més del 50% de la capacitat de remuntadors. Això només dins l’àmbit 

                                                           
17 

Font principal: Tortajada i Ganyet 2001.  
18 

Veure anàlisi ambiental del capítol 5.  
19 

Font principal: Nel·lo (2006) Pla director estacions de muntanya. Generalitat de Catalunya 2006.  
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català, sense comptar els forfaits de catalans venuts a Andorra i a la Catalunya Nord, que 

competeixen a part de la dimensió de dominis esquiables, amb preus de forfait més baixos. Les 

preferències de pistes d’esquí dels catalans es veuen reflectides a la Taula 3-1, on les xifres de 

les estacions del Pirineu de Lleida van per darrere de la resta d’estacions catalanes, de les 

franceses i sobretot andorranes. 

 

 
 

Taula 3-1. Freqüentació de les estacions i de l’entorn per part dels esquiadors catalans. Font: Font: Nel·lo 2006. 

 

Les pistes properes de les valls colindants a la Vall Fosca, són les pistes de Boí-Taüll, amb un 

domini esquiable de 42 km igual al de la vall Fosca, però amb una població a menys de tres 

hores en cotxe de 2.865 mil habitants. Les pistes d’esquí de Filià, a diferència de Boí, el nombre 

de població a menys de tres hores es redueix a 848 mil, essent les que disposen de menys 

població potencial per darrere de les de Tavascan (Vall de Cardós) com es pot observar a la 

Figura Taula 3-1. 

El model turístic que del que s’ha inspirat Vallfosca Mountain Resort va una mica més enllà de 

l’oferta turística que ofereix Boí-Taüll, tot i que amb la mateixa proposta d’esquí de llarga 

estada. S’ha de dir però que les pistes de Boï-Taüll, no han aconseguit aquest tipus de turisme 

de neu. Més del 40% dels esquiadors no passen més de 4 dies a la vall. 
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Taula 3-2. Estacions d’esquí catalanes i oferta complementària. Font: Nel·lo 2006. 

Les altres pistes properes són Espot Esquí i Port-Ainé, al Pallars Sobirà i les pistes que van 

tancar als anys 80 de Llessuí.  

Cal destacar que Espot Esquí i Port-Ainé van ser subhastades degut a la insostenibilitat 

econòmica que patien i rescatades per l’institut Català de Finances. L’entitat pública de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també és propietària de La Molina. (Territori 

“Anuari[...] 2007) 

L’impacte econòmic de la despesa dels esquiadors va més enllà de la pròpia estació, 

afectant al conjunt de les economies de les valls, amb el turisme i la construcció com a 

principals sectors afectats. No obstant, tot i aquest major efecte en activitats turístic-

residencials, l’esquí repercuteix a la resta de sectors, ja sigui a través de la renda o de la 

demanda indirecta creada per l’activitat principal. A més de l’hostaleria i el mercat 

immobiliari, altres sectors com: el comerç, els serveis culturals i d’oci, altres serveis 

auxiliars, la producció artesanal, el transport, els bancs o la producció energètica i serveis 

urbans, són implícits dins del negoci de la neu.  

 

Figura 3-1. Quadre d’interrelacions i impacte econòmic de les activitats turístiques. Font: Nel·lo 2006 
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Al mateix temps, l’impacte és diferent segons si es tracta d’un esquí de dia o d’esquí 

d’estada. De fet, aquest últim representa un 85% del total de la despesa, amb un impacte 

molt més important sobre l’economia de les valls. Mentre que un esquiador dedica entre 

un 40% i un 50% del seu pressupost a l’hostaleria i només un 14% de forfait.  

En definitiva, es pot apreciar l’efecte sobre una vall on l’activitat econòmica gira entorn al 

sector terciari, tot i que hi ha tant sols 4 allotjaments rurals al conjunt dels 19 pobles 

(IDESCAT 2013), on la indústria és gairebé inexistent i on el sector primari encara conserva 

un gran pes.  

Al model socioeconòmic actual de la vall però, molts serveis i activitats que es crearien, ara 

són inexistents, distant molt del model de la Val d’Aran o la Cerdanya als que es pretén 

arribar amb el projecte de pistes i macro complex d’oci, tenint en compte, a més, les 

dimensions i infraestructures de les que disposa el territori. Les carreteres dins la Vall 

Fosca, estan infradimensionades a tal augment d’usuaris, i les vies fins a arribar a la Vall 

també patirien canvis com estava previst al port de Comiols com s’esmenta a l’apartat 

2.4.2 [Cronologia del...]. Aquests canvis són deguts al model turístic necessari per fer-les 

viables, ja que no seria competent una estació d’esquí de 27 km de pistes (sense 

l’ampliació de Manyanet ja que no estava iniciada) esquiables a 3h en cotxe des de 

Barcelona, essent el mateix temps de trajecte per arribar a altres pistes amb més atractius 

com Andorra. 

 

Figura 3-2. Mercat potencial i esquiadors a les estacions catalanes. Font: Nel·lo 2006. 

La neu i el condicionant climàtic 

Un condicionant climàtic del sector, passat, present i sobretot futur és la disponibilitat de 

neu en quantitat, qualitat i cost suficient. És per això que cal considerar al futur de les 

estacions d’esquí l’efecte d’escalfament global i l’efecte hivernacle que sembla que 

portaran pujada global de les temperatures. En el cas dels Pirineus, les projeccions 

elaborades pel Grup Interdepartamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) preveuen 
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un increment de temperatures per a les pròximes dècades de 0,8 i 1,9 ºC per als propers 

20 anys i entre 1,3 i 3,6 ºC si el període analitzat s’allarga fins el 2050  

 

Taula 3-3. Increment de la temperatura als pirineus catalans. Font: Nel·lo 2006 

És difícil predir quin serà l’impacte real en quant a neu disponible, i a quin cost i de quina 

qualitat. Però si que sembla que s’han pogut preveure alguns canvis propers. En primer 

lloc, la cota mínima de neu s’elevarà, de manera que la temporada de més de 120 dies 

només es podrà assegurar a partir d’una determinada cota, la qual és variable segons 

l’orientació de la vall i el seu micro-clima.  

A més sembla clara també la important necessitat de neu artificial. Fet que planteja alguns 

reptes i dubtes. En quant als reptes, la major quantitat de neu artificial significa majors 

costos d’explotació, que seran més o menys moderats segons siguin els avenços 

tecnològics en aquest camp. Per altra banda, tot i la millora en eficiència productiva de 

neu, cal estudiar i preguntar-se per la capacitat final de cada conca en quant a aigua 

disponible per a la innivació i el cabal final de retorn de la neu artificial.20  

Amb tot això, cal concloure que a més de la viabilitat econòmica per fer un projecte 

d’aquestes característiques en la situació actual, on es pot comparar amb la situació de 

gran deute i necessitat de rescat per part de l’Administració, de la majoria de pistes 

d’esquí catalanes. A llarg termini algunes estacions poden veure la seva viabilitat 

seriosament hipotecada per falta de neu o l’elevat cost que pot suposar la seva 

disponibilitat.  

3.2 Reflexions sobre la problemàtica i de futur 

Els perills de potenciar un únic sector econòmic o monocultiu són molts i independents de 

l’activitat desenvolupada (turisme i urbanització, en aquest cas), especialment en zones tan 

fràgils com la Vall Fosca, en les quals el precari equilibri poblacional, el caràcter perifèric i la 

marginalitat històrica, sumats als propis condicionaments físics del medi, suposen una 

dificultat afegida a l’eventual procés de recuperació de qualsevol desequilibri en el sistema 

econòmic i social. A més del reforçament d’elements bàsics capaços d’establir un nivell de vida 

acceptable per a la població local, la diversificació de les activitats s’estableix com un requisit 
                                                           
20

 Veure capítol 6. Anàlisi ambiental del projecte Vallfosca Mountain Resort. 
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fonamental per assegurar que zones com ara la Vall Fosca continuïn habitades a llarg termini. 

La ramaderia extensiva hauria de poder participar en aquesta diversificació, en tant que 

s’adequa a les possibilitats del territori i que, a més, és responsable del manteniment de la 

qualitat paisatgística. Ja que és precisament aquesta qualitat paisatgística l’origen de la 

demanda turística, de la qual l’activitat ramadera pot beneficiar-se si es gestiona 

adequadament. Una de les formes més directes de fer-ho seria mitjançant l’establiment de 

circuits de proximitat, on (part de) la producció es destinaria al consum local o regional, amb la 

qual cosa es dinamitzarien les economies territorials i es crearia una expectativa de 

protagonisme dels actors locals en la construcció del model socioeconòmic (Azevedo 2009).  

No obstant això, aquesta mena de respostes sinèrgiques encara es troben poc 

desenvolupades. La diversificació, el suport a les petites iniciatives locals,  no ha estat 

precisament la prioritat de les polítiques econòmiques i socials.  

L’immobilisme i l’absència d’actuacions dintre del sector primari ha estat, d’altra banda, un 

altre dels problemes principals. Per això es valora de manera molt positiva el conjunt 

d’iniciatives engegades a la comarca del Pallars Sobirà com el Projecte Grípia de Territori 

Ramader: Escola de Pagesos i Pastors i Banc de Terres, sobretot per la vocació que tenen de 

constructores i amplificadores de les xarxes socials i de cooperació (Barrachina 2010). 
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4. MOTIVACIONS I OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal que ha motivat la realització d’aquest treball és el de PROMOURE UN 

CANVI A L’ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE VALLFOSCA MOUNTAIN RESORT. Un canvi que 

retorni al medi el valor ambiental i paisatgístic que tenia abans d’aquesta intervenció. 

Aquest canvi ha d’estar argumentat i tenir una base sòlida per poder generar-lo, pel que és 

necessàri realitzar un estudi acurat dels diferents factors que composen el territori i 

defineixen el seu paisatge( societat, vegetació, fauna, etc.). 

A partir d’aquest estudi poder adquirir un coneixement que permeti pendre decisions 

acertades d’acord als interessos del medi: preveure les limitacions climàtiques i físiques per 

adaptar degudament els principis que es proposin i així garantir el màxim possible la seva 

viabilitat. 

 

Poder identificar les actuacions i els impactes que han provocat una degradació a l’entorn. 

Resoldre les afectacions amb un major impacte que ha generat el projecte Vallfosca 

Mountain Resort: obtenir uns criteris d’actuació permetin recuperar el medi sense agreujar la 

situació que ara viuen, i sense generar possibles destruccions del projecte aturat tenint en 

compte que pot reempendre’s i desfer la restauració proposada.  

 

Pensar i proposar una idea global que dongui sentit de conjunt als principis de restauració: 

treballar amb una metodologia concreta per actuar de la mateixa manera als diversos 

impactes generats pel projecte per donar sentit de conjunt als principis de restauració. 

Representar gràficament i visualment les mesures adoptades durant l’elaboració del treball 

perquè puguin ser compreses. 

Elaborar un document informatiu i descriptiu per fer difusió dels valors del territori: generar  

un document que defineixi unes actuacions però que alhora també serveixi per informar i 

promocionar el territori fent una crítica a la situació que l’ha portat fins la situació actual per 

difondre-la i conscienciar de les actuacions que es duen a terme al nostre territori.  
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Preàmbul 3 

 

Conté: 

 5. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI 

o 5.1 Medi físic 

o 5.2 Medi biòtic 

o 5.3 Medi antròpic 

 

Amb la intenció de: 

(5.1) Medi físic 

 Reconèixer els condicionants físics i climàtics del medi alterat mitjançant una recessió 

de la geomorfologia, la hidrologia i el clima per identificar els riscos geològics més 

modificadors que defineixen el terreny i conèixer així el seu dinamisme per poder 

preveure les pertorbacions i també els agreujants que haurà suposat el projecte de 

pistes d’esquí i complex d’oci al medi. Els impactes generats més tard tindran com a 

base un coneixement del medi derivat d’aquest estudi. 

Els factors ambientals més condicionants entre ells l’erosió del sòl, van molt lligats a 

les variables ambientals del clima àrid d’aquesta zona, temperatures baixes amb 

mesos de mínimes, èpoques de pluja i pluviometria...Que han permès establir un 

punt de partida per generar les fitxes dels principis de restauració amb els criteris 

adequats per regenerar el sòl i poder establir-hi la vegetació adient i considerar els 

condicionants oportuns per a fer aquesta intervenció viable.  

 

(5.2) Medi biòtic 

 (5.2.1)Determinar les comunitats vegetals potencials de les diferents zones 

climàsiques per poder desenvolupar a les fitxes de principis de restauració, la 

vegetació original pertanyent a cada àmbit modificat. 

La recessió desenvolupada al medi biòtic deixa entreveure les causes de l’esmentada 

pertorbació. 

 (Ambdòs apartats) Conèixer les espècies més singulars que donen un valor ecològic 

als àmbits treballats, per tenir recursos per defensar una major protecció del medi 

per potenciar aquest valor als principis de restauració (Veure Plànol 3. “Hàbitats 

d’Interès Comunitari”). 

 (5.2.2) Acotar la composició de l’hàbitat de les espècies faunístiques singulars 

presents a les zones afectades per generar fluxos d’entrada i estada d’aquestes 

espècies mitjançant la vegetació. Com és el cas del Bernat pescaire o la llúdriga que 

han vist minvat el seu hàbitat, el qual s’intenta recuperar mitjançant la potenciació 

de la vegetació de ribera a l’àmbit d’Espui amb corredors que envolten els torrents 
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de les vessants adjacents a la zona treballada, per promoure l’entrada d’espècies i del 

seu hàbitat dins d’aquesta com es pot comprovar més endavant al Plànol 7.”Proposta 

d’Espui” i a la Fitxa 6. “Vegetació Espui”. 

(5.3) Medi antròpic 

 (5.3.1 i 5.3.2) Al Patrimoni històric i a la Demografia de la vall apareixen dades per 

saber més d’aquest territori i tenir una idea de l’evolució demogràfica que hauria de 

viure aquest canvi social i ambiental que promou el projecte. 

 (5.3.2) Aportar informació a tenir en compte de la singularitat del medi que el fa 

estar subjecte a protecció legislativa promoguda pels valors ambientals que posseeix, 

com s’esmenta a l’apartats de Patrimoni Natural. El qual busca despertar la 

consciència de la necessitat de garantir una protecció correcta d’aquest entorn. 

 (5.3.3) Determinar els usos a que es destina al sòl i que s’hi ha generat 

tradicionalment fins ara per així promoure uns principis de restauració d’acord amb 

la identitat de l’entorn i la promoció d’aquesta per encaminar-la perquè evolucionin 

equilibradament medi i societat. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI
 213 

 

5.1 Medi físic 

 

Els aspectes més rellevants i condicionants a tenir en compte del medi físic són: 

 

• És un espai situat a la zona axial pirinenca de la que constitueix un límit meridional. 

• El clima regnant a l’espai és el de l’alta muntanya pirenaica:  tª mitjana anual entre 2,9 

ºC i 9,2 ºC (dades d’observatoris propers); i el règim d’humitat és údic o perúdic, amb 

una precipitació mitjana anual al voltant dels 1300 mm. 

• Domini esquiable de Filià estructurat al voltant dels següents elements: riuet de Filià, 

amb tres rierols permanents, varis d’estacionals, un estany, varis estanyols i basses, 

diverses mulleres i aqüífers superficials en dipòsits glacio-torrencials quaternaris. 

• Zona de gran diversitat de substrats tant en la seva composició i edat com en les seves 

característiques químiques: calcàries i calcosquists carbonatats, pissarres negres 

grafítiques de reacció molt àcida, esquist àcids, etc. 

• Importància meridional del modelat glaciar quaternari en una de les valls més 

meridionals del Pirineu axial. Especialment a la coma de l’Estany, on en molt poc espai 

poden observar-se varies formes d’erosió, (Estany de Filià) i de deposició glaciar, com 

les morrenes laterals i frontals i les glaceres rocalloses. 

• Els fons de vall i els vessants amb pendent moderat presenten sòls ben desenvolupats, 

perfils ABC o ABR; en canvi, els llocs més abruptes presenten petites taques de sòls 

poc desenvolupats, perfils AC o AR 
224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Font principal: Pla especial del domini esquiable de Filià realitzat per Vallfosca Interllacs i aprovat per la Comissió    

d’Urbanisme de Lleida en data 28 de Març del 2001 (Tortajada i Ganyet 2001). A excepció dels fragments 
referenciats dins del text. 

 
22 

Els horitzons del sòl es classifiquen segons la composició dels seus estrats, com s’observa a la Figura 4-1.
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Figura 5-1.Perfil general d’un sòl. Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Instituto Nacional de Ecología. 

 

 Els riscs geològics més destacables són les allaus i els desprendiments de roques. 

 Els recursos geològics principals afectats són la neu, per la construcció de pistes 

d’esquí, l’aigua per l’aportació que suposa al cabal del riu Flamissell i els sòls, com a 

sustent de la vegetació, la fauna i la ramaderia. 

 

 

Els dos elements que han condicionat la morfologia de la Vall Fosca són les glaceres i els rius. 

Els episodis glacials del Quaternari, que finalitzaren amb la glaciació de Würm23, es 

caracteritzen per l’establiment en aquestes valls de glaceres de vall o de tipus alpí. La glacera 

principal arribava probablement fins a Molinos (poble anterior a La Torre de Capdella). El 

fenomen glacial modelà el relleu deixant nombroses empremtes del pas de les glaceres.  

 

Primer cal destacar la morfologia de les valls, tant de la principal com de les secundàries, que 

es caracteritzen pel perfil en U, és a dir, fons de vall amples i amb pendent suau i vessants 

abruptes i escarpades. Aquesta morfologia és la predominant de Sallente fins a Molinos. En 

canvi, quan el substrat era dur i difícil d’erosionar, com passa amb els materials granítics 

d’estany Gento en amunt, les glaceres trobaven barreres rocoses que les frenaven de manera 

                                                           
23

 Primera glaciació probablement cap al 75.000 a.c. Va fer que el clima fos molt fred fins al 47.000 aC i això va fer 
que la població de la Terra disminuís o almenys que s'estanqués.  

Horitzó O
Estrat superficial: detritus orgànics, matèria orgànica parcialment descomposta, restes 

vegetals 

Horitzó A Sòl superficial: matèria orgànica parcialment descomposta (humus), arrels i  

organismes vius

Horitzó E Zona de rentat: capa mineral que presenta lixiviació de minerals, argiles i  cations, a 

més d'acumulació de ll ims i sorres

Horitzó B Zona d'acumulació: capa mineral on s'acumulen argiles, òxids de Fe i Al, compostos 

húmics i  cations de lixiviats de l 'horitzó A

Horitzó C

Material parental parcialment descompost (regolita): zona poc afectada per processos 

pedogènics, composta per sediments i  fragments de roca. Presenta acumulació de 

síl ice, carbonats i  guix

Horitzó R

Material parental: capa composta per roques i per tant difícil  de penetrar, excepte per 

fractures

5.1.1 Geomorfologia 
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que es produïa una sobre acumulació de glaç i causava una retro excavació, aquest és l’origen 

de la multitud d’estanys que hi ha a la part superior de la capçalera del Flamisell. Per últim les 

deposicions morèniques laterals i frontals són altres empremtes importants del pas de les 

glaceres. 

Un cop retirades les glaceres i els rius, els barrancs han esdevingut els principals actors 

morfològics. Els rius i els seus sediments han reblert nombrosos antics estanys formant grans 

planes contigües al curs fluvial i els barrancs han excavat tortuosos cursos i han format grans 

ventalls o cons de dejecció a la part terminal, creant zones de pendent més suau que junt amb 

les morenes i els fons de vall, hom ha aprofitat per establir-hi els seus conreus. 

Geomorfologia a les àrees d’interès 

Zones esquiables de Filià, Rus i Llevata 

La natura predominant esquitosa ha propiciat relleus més o menys suaus, mantenint la 

morfologia típica de fons de vall suau i vessant abrupte. Aquestes valls s’estructuren alhora 

en valls secundàries, normalment anomenades comes, de pendent suau i un paisatge 

harmònic pel tipus de vegetació, constituïda principalment de prats alpins. Les carenes són 

accessibles i acostumen a prendre forma d’amples lloms. 

Els elements a destacar són els estanys que són molt escassos i petits, a excepció del de Filià, i 

les glaceres rocalloses de l’època Tardi glacial 
24

. 1Aquestes tenen un destacat interès geològic 

per la seva situació relativament meridional i pel tipus de materials que les formen. Cal 

destacar els histosòls (torberes) formats per molleres. Destaquen per la seva raresa i són 

valorats per la vegetació que s’hi desenvolupa, sobretot si drenen aigües carbonatades. Alguns 

com els de la coma de l’Estany, estan formats sobre argiles lacustres corresponents en algun 

cas a antics estanys colmatats i en un altre cas a l’actual estany, que mostra un avançat estat 

de rebliment. 

 

Fons de vall d’Espui 

La morfologia típica d’aquí és la de prats de ribera del fons de les valls pirenaiques: extensions 

relativament planes, amples i llargues que tradicionalment han estat les zones més pròsperes 

des del punt de vista agrícola i ramader. Quan el terreny originari mostra un cert grau de 

pendent trobem parets de pedra que retenen el sòl formant els abancalaments comuns de les 

zones de muntanya. Això succeeix al voltant d’Espui on tan el poble com els prats circumdants 

s’han establert sobre el con de dejecció d’un barranc (barranc dels Verdins) i per tant presenta 

un pendent mitjà més elevat que els terrenys de ribera. 

Riscs geològics 

Hi ha tres grans riscs a tenir en compte: els aiguats, les allaus i les esllavissades. 

Aiguats 

Durant els aiguats la dinàmica del riu crea unes zones d’erosió, les àrees arrassables, i unes 

zones de deposició, àrees inundables. En aquest cas, els aiguats solen causar danys al fons de 

 

 

                                                           
24

  Petites glaceres amb una quantitat molt gran de materials rocosos en proporció al glaç que les transportava. 
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la vall, a la plana fluvial del Flamissell. Les zones on el riu presenta un cert pendent i tendència 

a formar meandres, esdevenen zones arrassables on l’erosió hi és molt acusada.  

 

En aquests trams el potencial erosiu és molt elevat i difícil de protegir amb obres antròpiques. 

En cas d’avingudes l’aigua perd força a les zones més planes i amples, però si supera el limit de 

la llera s’estén per la plana d’inundació dipositant-hi materials fins, la majoria argiles en 

suspensió. 

 

Allaus 

Poden esperar-se allaus després de nevades fortes, de temps ventós i en pujades de 

temperatura en qualsevol vessant amb pendents entre 20º i 60º d’inclinació. Les àrees més 

perilloses les comformen les obagues de Filià i de Rus, així com Costa-la-Roia i el Tossal de 

Llena. Un exemple va ser l’any 1994 quan una allau desgavellà tots els patis pel bestiar de la 

cabana de Filià i causà danys a la mateixa cabana. Cal anomenar, tot i que no es molt freqüent, 

l’allau que periòdicament davalla pel barranc de Verdins i arriba, en certes ocasions, a pocs 

metres del poble d’Espui.  

 

 

 

A la zona de Filià hi ha nombrosos torrents que creuen per les comes, el més destacat és el que 

serveix de sobreeixidor a l’Estany de Filià.  

El resum dels cabals mitjans mensuals pels diferents anys considerats són reflectits a la Taula 

4-1: 

 

  

1998-

1999 

1999-

2000 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2007-

2008 

2010-

2011 

Octubre 1,35 3,52 0,95 1,66 1,45 2,42 1,79 1,76 0,82 - 

Novembre 1,1 1,7 1,47 0,94 1,52 3,09 1,39 1,15 1,08 - 

Desembre 0,94 1,14 1,78 0,76 1,48 2,12 0,73 0,85 0,72 - 

Gener 1 0,93 2,41 0,75 1,24 1,48 0,67 0,76 0,76 - 

Febrer 1,06 0,8 1,43 0,84 0,88 1,29 0,71 0,71 0,74 - 

Març 1,19 0,71 3,81 1,3 1,91 1,53 0,86 1,16 0,82 - 

Abril 1,5 2,34 2,38 1,96 2,36 2,04 1,08 1,75 2,4 2,25 

Maig 2,79 4,71 4,27 2,03 3,33 3,02 1,28 1,38 5,18 2,14 

Juny 1,77 2,27 2,76 1,29 1,39 3,92 1,06 0,75 4,21 1,79 

Juliol 0,95 - 1,28 - 0,69 1,85 0,82 1,05 1,74 0,96 

Agost 1,06 - 1,21 - 1,37 1,19 1,06 1,22 0,92 1,02 

Setembre 2,09 0,97 1,04 - 1,45 0,83 1,02 1,98 0,9 1,09 

Cabal mig 

anual 1,4 - 2,07 - 1,59 2,06 1,04 1,21 1,69 - 

 

Taula 5-1 . Cabal mig anual (m
3
/s) del riu Flamiell. Font: Consorcio Nacional del Ebro, Estació de Capdella. 

5.1.2 Hidrologia 
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Gran part de l’aigua és aportada per la fusió de la neu i els menors cabals es situen als mesos 

de Gener i Febrer com es veu reflectit a la Taula 4-1, encara que amb apreciables diferències 

d’un any a l’altre. Aquesta época és la de major extracció d’aigua del riu per la fabricació de 

neu artificial, fet que suposa un major impacte al modificar la hidrologia de la conca. 

 

Hidrologia superficial 

 

La Vall Fosca correspon a la capçalera del Flamisell com ja s’ha esmentat anteriorment, que 

estructura i discorre per tota la vall. Aquest neix a l’embassament de Sallente, que alhora rep 

les aigües de la central hidroelèctrica, de l’Estany Gento. A aquest estany hi van a parar, 

mitjançant una xarxa de canals subterranis, les aigues dels principals estanys de la capçalera: 

Eixerola, Cubiesso, Neriolo, Tort, Vidal, Fosser, Colomina, Frescau, Mar i Saburó. (Galanó 2008) 

El Flamissell també rep aigua de dos afluents importants, que juntament amb el propi riu 

formen les tres conques de la capçalera: el riu Riquerna i el riu de Filià. El primer drena les valls 

de Rus, que es divideix en tres grans comes: dos de lacustres que drenen subterràniament cap 

a l’estany Gento i la coma del Port de Rus. El riu Filià, que s’estructura en diverses comes, però 

només tres tenen aigua permanentment: la coma de Fuses, la coma Palomera i la coma de 

l’Estany. 

 

A la zona esquiable de Filià, Rus i Llevata els cabals dels rius principals són considerables i força 

estables. En aquest indret hi ha l’únic estany de la zona, el de Filià, que alimenta un rierol 

permanent però de cabal feble. 

 

Dins l’àrea d’interès hi ha tres observatoris meteorològics: Molinos a 1.990 m, Capdella a 1.270 

m i Estany Gento a 2.140 m que mostren les sèries climàtiques més llargues i fiables. Els climes 

imperants a la zona són el clima atlàntic de tendència freda al fons de la vall i el clima atlàntic 

de muntanya o subalpí a la capçalera.  

 

Pluviometria 

El règim hídric és semblant als dos dominis climàtics, essent les mitjanes pluviomètriques 

superiors als 1.000 mm/any. La mitjana anual a estany Gento és de 1.289 mm, la de Capdella 

de 1.263 mm i la de Molinos de 935 mm com es pot observar a la Taula 5-2. Aquests règims 

hídrics mostren un caràcter atlàntic del clima de la vall ja que són similars, i fins i tot superiors 

als d’altres zones humides del Pirineu: la Bonaigua 1.236 mm/any, Vielha 899 mm/any, Espot 

795 mm/any i Boí 1.009 mm/any.  

 

 

 

Sèrie G F M A M J J A S O N D ANY 

E. Gento (34) 58 69 104 97 140 129 91 121 142 124 118 96 1289 

Capdella (51) 67 75 115 96 135 121 85 104 123 108 133 100 1263 

 
Taula 5-2. Pluviometria anual i mensual d’Estany Gento i de Capdella. Entre parèntesi s’indica el nombre d’anys que 

presenta la sèrie (de 1979-2013 i de 1962-2013). Unitat: mm. Font: Confederación Hidrogràfica del Ebro 2014. 

5.1.3 Clima 



Bases, criteris i principis de restauració ambiental i paisatgística del projecte Vallfosca Mountain Resort                  

46 

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

Temperatura 

El règim tèrmic marca diferències entre el domini climàtic alpí i subalpí de Filià i estany Gento i 

el temperat de Capdella. Les mitjanes anuals als observatoris més propers són de 2,9º C a 

l’estany Gento i 9,2º C a Capdella. 

 

 Sèrie G F M A M J J A S O N D ANY 

E. Gento (30) -4,4 -4 -1,6 0,9 5,1 8,9 11,9 11,3 8,6 3,2 -0,9 -3,3 2,9 (16,3) 

Capdella (28) 1,8 3 5,2 7,7 11 14,6 17,5 17 14,5 9,8 5,2 2,8 9,2 (15,6) 

 
Taula 5-3. Temperatura mitjana anual i mensual d’estany Gento i Capdella. Entre parèntesi s’indica el nombre 

d’anys que presenta la sèrie (de 1983-2013 i 1985) i entre parèntesi i negreta l’amplitud tèrmica anual. Unitat: ºC. 

Font: Confederación Hidrogràfica del Ebro 2014. 

Segons els valors que apareixen a la taula 5-3, el valor de l’amplitud tèrmica s’utilitza com a 

índex de continentalitat d’una àrea, 16.3 ºC a estany Gento, 15.6 ºC a Capdella i 15.9ºC de 

mitjana a la Vall Fosca. Al comparar-lo amb el mateix índex establert a zones properes s’obté 

que la Vall Fosca mostra una clara tendència atlàntica, essent menys continental que les veïnes 

valls de la Noguera Pallaresa (16.8 ºC) i que La vall de Boí (16.1 ºC) però la Vall d’Aran presenta 

el clima més atlàntic i menys continental (a.t. 14.6ºC). 

 

5.2 Medi biòtic 

 

La flora i vegetació d’aquest indret representa un dels trets més significatius per valorar-lo 

degut a la diversitat de mosaics de vegetació i l’efecte que tenen sobre el paisatge i el medi 

biòtic. Degut a la important i diversa quantitat d’espècies i comunitats vegetals, s’ha destacat 

els aspectes més importants i l’efecte de l’home sobre la vegetació, podent així valorar les 

mancances i potenciar la vegetació més feble.  

 

A grans trets, els aspectes més destacables de la vegetació són: 

 

 La vegetació és de tipus forestal a les parts inferiors de l’espai, boscos de pi negre i 

matollars de neret i de ginebres,  i també de pastures i landes. 

 

 Hi ha una gran diversitat, tant a nivell de comunitats com dins de les comunitats, degut 

a la diversitat climàcica, de substrats, orientacions, i altres elements físics com estanys, 

rierols, molleres, etc.  

 

 El paisatge vegetal es caracteritza per l’alpinització de l’estatge subalpí de la vall a 

conseqüència d’augmentar l’espai pasturable. Fet que ha propiciat l’establiment de les 

comunitats actuals així com el seu manteniment. Als estatges anteriors a l’alta 

4.2.1 Flora 
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muntanya i subnivals predominen les pastures i landes que han estat poc influenciades 

per l’activitat antròpica.25 

 

 Hi ha catalogats 909 tàxons localitzats a la Vall Fosca. A l’espectre taxonòmic es troba 

un 77.7% de dicotiledònies, un 18.9% de monocotiledònies, 2.6% de falgueres i un 

0.7% de coníferes de tota la flora. L’abundància relativa de les famílies es troba a la 

Figura 4-4: 

 

 

Figura 5-2.Gràfica d’abundància relativa de famílies vegetals a la Vall Fosca. Font: Elaboració pròpia a 

partir de Tortajada i Ganyet 2001. 

 

Les característiques climàtiques de la vall fan que dominin les plantes de distribució 

eurosiberiana, al voltant d’un 40%, com són l’avellaner (Corilus avellana), Festuca nigrescens, 

Ribes alpinum, Arnica montana, Axyria digna, d’entre les més comunes. 

El gruix de plantes amb distribució molt àmplia suposen un 20% de la flora de la vall. Les 

plantes endèmiques, és a dir, les que tenen la seva àrea de distribució restringida al Pirineu 

suposen un 6% mentre que els oròfits alpins, plantes de distribució principalment alpina que 

reafirmen el caràcter alpí, constitueixen el 15% de la flora. Per últim un 9% d’oròfits 

mediterranis que representen el clima més benigne de les parts més baixes i assolellades de la 

vall.   

 

Efectes antròpics a la vegetació 26 

 

Les modificacions antròpiques han marcat molt la vegetació. Hi ha una manca de boscos 

subalpins, tot i que una part han estat recentment replantats durant el segle passat. Una 

situació semblant viu el pi roig, del qual només se’n conserven uns quants individus autòctons. 

A banda de les pinedes, les poblacions que més han acusat la pressió humana són les 

freixenedes (Brachypodio-Fraxinetum excelsioris) ja que conformen la vegetació potencial de 

les àrees agrícolament més productives: extensions planes i amb aigua abundant del fons de 

les valls. 

                                                           
25

  Veure apartat 5.3.2 ”Usos” 
26

  Veure apartat 5.3.2 ”Usos” 

Compostes; 
10,9% 

Gramínies; 8,4% 

Lleguminoses; 
7,3% 

Rosàcies; 
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4,7% 
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3,5% 
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3,3% 
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1,8% 
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1,6% 

Orquidiàcies; 
1,5% 
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L’abandó actual que pateixen molts boscos també propicia una lenta recuperació de la massa 

forestal.  

 

Pel que fa als matollars, els més representatius són les boixedes i les grans extensions 

d’escobes o bàlec (Genista europaea sbsp. Balansae), molt lligades a les cremes periòdiques. Ja 

a l’estatge subalpí s’hi troben vastes extensions de ginebres (Juniperus communis sbsp. nana i 

subsp. communis), als vessants més assolellats, i boixeroles o nerets (Rhododendron 

ferrugineum) als més obacs. 

 

Aquells prats i conreus que no s’han abandonat presenten la típica vegetació dels prats de dall 

montans (Arrhenatherion elatioris), comunitats molt diverses localitzades actualment al fons 

de la vall principal i àrees més pròximes. 

 

La vegetació a les àrees d’interès 

 

Zona esquiable de Filià, Rus i Llevata 

El paisatge predominant el formen les grans extensions de prats alpins i subalpins, amb 

discontinuïtats on les condicions morfològiques o climàtiques fan propiciar comunitats 

especials. L’absència de boscos en fa destacar aquesta alpinització causada per la ramaderia, i 

només s’hi troben plantacions de pi negre a les zones baixes, fins als 1.900m de Filià i Rus. 

 

Els matollars són molt escassos arreu de les tres valls, només es poden trobar clapes on no hi 

acostuma a anar el bestiar. Poden arribar a ser abundants els ginebrars (Juniperus communis 

sbsp. nana i subsp. communis) tot i que no estan prou tancats com per formar un matollar, així 

com també les boixerigues. A les obagues es pot trobar algun neretar (Saxifrago-

Rhododendretum typicum) dispers i discontinu.  

 

A la serra d’Escobets, per on passa el recorregut del telecabina, és dominant el matoll 

d’escobes (Senecio-Cisteum purgantis). 

 

Zones amb vegetació especial: 

 

 
Taula 5-4. Comunitats i espècies vegetals especials a zones singulars de l’àmbit Filià. Font: Elaboració pròpia amb 

informació de Tortajada i Ganyet 2001. 

Al fons de la vall trobem extensions relativament grans de Prats de dall. Aquests terrenys 

tenen abundància d’aigua i molt adob. La major part de les comunitats pertanyen a 

Arrhenatherion elatioris tot i que també hi ha vàries aliances com Arrhenatherion elatioris en 

Àrees rocalloses Estany de Filià Molleres Zones on perdura la neu

Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii Ranunculus aquatilis Caricetum fuscae Salzes nans:

Saxifragetum mediae artemisietosum gabriellae Myriophyllum alternifolium molses del gènere Sphagnum Sàlix pyrenaica

Criptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae Potamogeton crispus Caricion davallianae Sàlix reticulata

Galeopsio-Poetum fontqueri Sparganium angustifolium Sàlix herbacea

Violetum diversifoliae Callitriche palustris

Crepidetum pygmeae Gnaphalium-Sedum candollei

Festucetum glaciali-pyrenaicae Anthelia juratzkana
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condicions mesòfiles i Cynosuro-Trifolietum repentis. També s’hi fan, a les àrees amb més 

aigua, comunitats higròfiles del Filipendulion ulmariae. 

 

La vegetació de ribera ha estat fortament modificada per les obres d’encanalament del 

Flamisell, malgrat això, algunes salenques ocupen els primers metres al llarg del riu, formant 

fragments de sargars. En aquestes comunitats hi són presents Salix eleagnos i Salix purpurea, 

entre d’altres, i hi surten sovint xops o pollancres, tot i que no són representatius de 

l’associació. Essent la verneda típica la vegetetació potencial d’aquesta zona climàsica 

(Scrphulario-Alnetum glutinosae) (Folch i Guillén 1981). 

Els prats estan dividits i separats per parets de pedra al llarg de les quals hi ha algun freixe 

(Fraxinus excelsior), trèmol (Populus tremula) i molt més abundants hi són els xops. 

 

 

A l’Annex A surten recollides el llistat d’espècies que es troben dins l’àmbit i la protecció i 

sensibilitat de les més vulnerable. 

Dins dels grups faunístics principals dins l’espai estudiat, cal destacar aquelles espècies més 

singulars, ja sigui per la seva raresa i singularitat, per la seva importància dins l’ecosistema o 

per la feble situació en la que es troben: 

 

 Els rèptils representa un grup poc poblat degut a les condicions meteorològiques. 

 D’amfibis n’hi ha diversos d’endèmics que malgrat ser espècies rares, localment són 

abundants 27. 

 Pel que fa a les aus, els rapinyaires freqüenten l’espai d’estudi ja que constitueix la 

zona d’on s’alimenten. Tot i que no és una espècie sedentària, l’àliga daurada (Aquila 

chrysaetos), espècie protegida, puja a nidificar a Filià; una altra espècie protegida que 

es troba en èpoques concretes a Filià és el trencalòs (Gypaetus barbatus); també hi 

són presents els migradors parcials, com el voltor comú (Gyps fulvus) i el xoriguer 

comú (Falco tinnunculus), que pugen a buscar aliment. 

 Dels ocells sedentaris cal destacar la presència de la perdiu blanca (Lagopus muta) i 

xerra (Perdix perdix), ja que és tracta d’una espècie rara en perill d’extinció i la situació 

on la trobem, tan meridional com és Filià, resulta excepcional. 

 Dins dels mamífers, els isards (Rupicapra rupicapra) de la vall es troben en densitats 

molt baixes respecte les densitats que presenten en zones protegides molt properes, 

incloses dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ocasionat per 

l’efecte barrera que es produeix en aquest límit. 

 

Zones esquiables de Filià, Rus i Llevata 

La fauna típica d’aquesta àrea és la d’alta muntanya pirenaica. Les espècies emblemàtiques, 

endèmiques o rares són l’isard (Rupicapra rupicapra), l’ermini  (Mustela erminea), la perdiu 

blanca (Lagopus muta) i la sargantana pirinenca  (Iberolacerta bonnali). A l’estiu però, altres 

                                                           
27

 Veure Annex A. Pla especial del domini esquiable de Filià. 

5.2.2 Fauna 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Iberolacerta_bonnali
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espècies nidifiquen o pugen a buscar aliment, com són  el trencalòs (Gypaetus barbatus), 

l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) i el voltor (Gyps fulvus). Totes aquestes espècies estan 

protegides per diverses normatives. 

Moltes d’aquestes espècies per altra banda es troben al límit meridional de la seva distribució, 

el que suposa una major vulnerabilitat degut a l’efecte frontera, trobant-se com en el cas de 

l’isard, densitats de població anormalment baixes. Per això, un factor important és la reposició 

d’individus que suposa el flux poblacional existent entre la vall de Sant Nicolau, dins del Parc 

Nacional, i aquestes valls, el qual és molt sensible d’alteració tenint present la implantació de 

les pistes d’esquí que arriben fins al límit del Parc Nacional.  

Censos del DARP en mostren una davallada preocupant.  

 

Fons de vall d’Espui 

Aquí les espècies pobladores són les de caràcter medioeuropeu. Els prats del fons de la vall són 

el medi habitual de petits mamífers com la musaranya (Soricidae) i el talp (Talpa europaea), 

com també de rosegadors com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus). Pel que fa als mamífers 

de més envergadura hi acudeixen ocasionalment per cercar aliment la llebre (Lepus), el teixó 

(Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes) i el porc senglar (Sus scrofa). 

Com els prats estan normalment travessats per sèquies de reg, hi són presents alguns amfibis 

com el tòtil (Alytes obstetricans) , el gripau comú (Bufo bufo), el vidriol (Anguis fragilis) i les 

serps d’aigua (Natrix maura). 

En aquests prats també hi són molt freqüents els animals tolerants a l’home i els lligats a 

l’activitat humana, com són el corb (Corvus corax), la garsa (Pica pica), el pit-roig (Erithacus 

rubecula), la merla  (Turdus merula), el pardal comú (Passer domesticus) i altres migradors com 

l’oreneta vulgar  (Hirundo rustica)  i els falciots (Apus apus). D’entre els ocells el més 

vulnerable i que ja ha patit una greu alteració en el seu medi és el bernat pescaire (Ardea 

cinerea), degut a la urbanització construïda a Espui. Aquest ocell és molt sensible a la presència 

humana i a la qualitat i riquesa piscícola del riu, base fonamental també per la pervivència de 

la llúdriga (Lutrinae) . 

 

5.3 Medi antròpic 

“Els efectes que ha tingut la interacció de la societat amb la natura i l’apropiació d’aquesta, es 

manifesten en el paisatge, canviant segons les necessitats antròpiques” (Barrachina 2010). 

 

5.3.1  Demografia i socioeconomia 28 

 

Introducció 

 

L’entrada del capitalisme a la societat dels anys 1950 i 1960, va causar la crisi de la societat 

tradicional i inicià el despoblament progressiu fins a dia d’avui. Suposà per una banda 

l’abandonament progressiu de l’activitat agrosilvopastoral i s’intensificaren les relacions amb 

l’exterior, que van iniciar la tecnificació agrària. Aquesta irrupció externa va fer disminuir la 

pressió exercida pel sistema tradicional sobre el territori, que a dia d’avui es tradueix en 

                                                           
28

 Redactat principalment a partir de: Barrachina 2010 i bibliografia d’aquest apartat. 
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l’augment de superfície de bosc i matollar sobre antigues zones dedicades als cultius de cereals 

i pastura (Poyatos et al. 2003). 

 

El mosaic paisatgístic que havia caracteritzat la vall, desapareix progressivament, provocant 

diverses conseqüències com repercussions sobre l’ecologia de les espècies adaptades a 

paisatges agraris (Puigdefábregas i Fillat 1986) o sobre l’ocurrència de processos erosius 

(Molina i De Miró, 1996), l’increment de la recurrència d’incendis, especialment a la baixa 

muntanya (Vicente-Serrano et al. 2000) o l’alteració en els mecanismes de regulació 

hidrològica que es deriven d’una intercepció més gran de la pluja per part de les cobertes 

vegetals en expansió (Gallart i Llorens 2004); però també efectes socials i culturals, com la 

desaparició de pobles, estructures agràries i camins, així com trets intangibles de l’antiga 

societat pirinenca. 

 

Però aleshores s’iniciaren actuacions que van repercutir al flux de despoblament, primer degut 

a la renovació de la central hidroelèctrica i més tard amb la intenció d’implantar el turisme de 

la neu. El desenvolupament del turisme, va comportar l’aparició d’un nou procés, antagònic al 

despoblament, com és la intensificació en la utilització de l’espai. Destinat ara a activitats 

residencials, recreatives i infraestructures, que a més de trencar amb la fisonomia de l’espai 

tradicional, ha suposat una competència sobre l’ús d’espais adients per desenvolupar activitats 

agràries (Barrachina 2010). 

 
Figura 5-3. Detall dels canvis en les cobertes vegetals a la Vall Fosca entre els anys 1956 i 2003. Font: 

Barrachina 2010. 

 

Retrat actual 

 

La demografia, a dia d’avui a la Vall Fosca, presenta una situació d’estancament amb un alt 

índex d’envelliment. Des del punt de vista productiu, a diferència de la diversificació 

d’activitats agràries de que gaudeix la resta del Pallars Jussà, es basa principalment en la 

ramaderia i les pastures. A més d’un sector terciari basat en el turisme rural i la construcció de 
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segones residències, i una activitat industrial reduïda que no s’ha restablert fins al nivell que va 

arribar amb les centrals hidroelèctriques. Encara que el tret positiu de l’economia, 

probablement degut a que no s’ha iniciat el turisme d’esquí alpí, és que els tres sectors 

presenten un equilibri sòlid. 

Pel que fa a la riquesa, les rendes familiars disponibles es situen per sobre de la mitja catalana, 

concretament la desena comarca de Catalunya, tot i que aquest no sigui un indicador de 

desenvolupament i dinamisme.  

 

Per altra banda cal destacar que la situació demogràfica no és tant crítica com fa una dècada, 

ja que la pèrdua de població sembla que ha tocat fons i tendeix a estabilitzar-se, fins i tot amb 

un lleuger creixement com s’observa al comparar l’Ind. Creixement de les Taules 5-4 i 5-5. Però 

la comarca té els indicadors d’envelliment més alts de Catalunya, originades amb l’emigració 

als anys seixanta i que han causat la constant disminució de la població, el seu procés 

d’envelliment i d’emigració selectiva i la tendència a l’abandó de petits nuclis, la concentració 

als centres comarcals, la pèrdua de massa crítica per la dotació de serveis més especialitzats i 

l’escàs dinamisme empresarial i sociocultural (Pla comarcal de muntanya, cens de 2012, 

Generalitat de Catalunya). 

 

El fenòmen de la immigració estrangera, tot i que inferior a altres comarques de muntanya, el  

retorn de les persones jubilades o prejubilades i en especial els neorurals són els que han 

aconseguit estabilitzar i fer crèixer el municipi. Els processos immigratoris però són 

contrarestats per l’emigració dels joves amb estudis superiors que no retornen degut a la 

manca d’oportunitats de feina. 

 

Dades demogràfiques 

La població de la Torre de Capdella és de 747 habitants (IDESCAT 2013). Les característiques 

principals de l'evolució de l'estructura d'aquesta són el moderat augment del nombre 

d'habitants i l'envelliment progressiu. Aquesta és també la tendència, per bé que menys 

accentuada, que segueix la comarca del Pallars Jussà, tal i com pot observar-se en les següents 

taules: 

       ind. Envelliment ind. Reemplaçament ind. Creixement ind. Substitució 

Torre de Cabdella 13,81 0,43 0,45 0,78 

Pallars Jussà 5,68 0,72 0,84 1,68 

Catalunya 2,99 0,98 0,98 2,37 

     Taula 5-4. Comparativa d’indicadors demogràfics 2013. Font: IDESCAT 2013. 

La mateixa taula quan es va realitzar al Pla de domini esquiable mostra els següents valors: 

 

Catalunya ind. Envelliment ind. Reemplaçament ind. Creixement ind. Substitució 

Torre de Cabdella 3,58 0,66 0,43 0,37 

Pallars Jussà 1,98 0,78 0,72 0,68 

Catalunya 0,68 1,42 0,73 1,06 

Taula 5-5. Comparativa indicadors demogràfics 1998. Font: Tortajada i Ganyet 2001, a partir d’IDESCAT 2001. 
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Índex d'envelliment: població de 65 anys i mes / població de 0 a 4 anys. 

Índex ce reemplaçament: població d 0 a 39 anys / població de 40 anys i mes. 

Índex de creixement :població de 0 a 14 anys / població de 15 a 29 anys. 

Índex de substitució: població de 0 a 14 anys / població de 50 a 54 anys. 

 

Segons dades de 2013, l'estructura de la població municipal és: 6,46 % de població infantil, un 

64,43 % de població adulta i un 29,12 % de 65 i més anys. La relació entre homes i dones és 

totalment equilibrada: un 50% d'homes i de dones. 

 

 

L’ocupació del sòl ha sofert grans canvis durant aquest últim segle. Tractant-se d’un paratge 

d’alta muntanya, on el terreny està molt condicionat pels factors físics, l’activitat antròpica que 

s’hi realitza pot fer variar la distribució i el pes relatiu dels diferents elements del paisatge. La 

dinàmica evolutiva d’aquest va molt lligada als canvis de funcionalitat que experimenten molts 

espais de la vall, provocant efectes tals com els canvis en les zones ecotò, entre els espais 

oberts i tancats, que causen modificacions distributives de certes espècies i que alhora afecten 

l’ocurrència de processos ecològics diferents. 

 

Degut al despoblament de mitjans de segle XX i de l’abandó d’explotacions, el bosc i matollar 

de la vall va proliferar per antigues zones de cultiu i pastura i encara se sumaren a aquest fet, 

les campanyes de repoblació dels anys 1940-1970. A la taula 5-6 es poden apreciar els canvis 

soferts des de 1956 fins al 2003 de les diferents masses vegetals . La superfície total ocupada 

de bosc es va triplicar en cinquanta anys, de  1.168 ha al 1956 a 3.645 ha al 2003. Mentre que 

la superfície de prats es reduïa fins a un 28% i els terrenys abans dedicats al cultiu del cereal i, 

posteriorment, a la producció de farratge eren guanyats per superfície boscosa i matollar en 

un 52% (Barrachina, 2010).  

 

 
Taula 5-6. Dades de les extraccions de l’anàlisi del canvi en el paisatge de la Vall Fosca. Font: (Prados 2009). 

5.3.2 Usos 
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El principal ús del territori és el ramader, amb les pastures extensives de vacum, oví i equí. 

Aquesta activitat productiva és la que s’ha dut a terme des de fa segles, amb el mètode emprat 

de la transhumància. 

Pel que fa a les explotacions d’oví, es transformaren de les explotacions extensives a les 

familiars durant la segona meitat del segle XX, degut a la escassa mà d’obra i la intensificació 

ramadera de la plana; no suposaven grans inversions, disposaven de gran quantitat de 

pastures i, quan s’esgotaven, es mobilitzaven els ramats. 

El vacum, a diferència de moltes comarques pirinenques, no s’ha especialitzat en la llet. La 

producció de carn representa l’activitat ramadera predominant a la vall, 39 explotacions de 

boví vers 2 explotacions d’oví i 5 d’equí (IDESCAT, cens agrari 2009), la meitat de les quals, 

(20), estan acollides al règim de producció ecològica.  

La pastura d’aquest bestiar transhumant la regula les ordenances de la Junta Directiva de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui (EMD) restringint a 400 caps de bestiar major el 

nombre permès que pot pasturar a Filià així com també veta  la pastura d’ovelles del 24 de 

març al 29 de setembre (Tortajada i Ganyet 2001). 

 

Per altra banda i amb menor impacte trobem les activitats de caça i pesca. La capçalera de 

Filià, juntament amb altres valls de la capçalera del Flamisell, estan incloses dins del Coto 

d’Isard núm. 10523, el titular del qual és l’EMD d’Espui, tot i que la gestió està cedida a la 

Societat de Caça i Pesca del Flamisell que és qui atorga els permisos del DARP. El riu de Filià és 

refugi de pesca per l’ordre 28.2.1992 (Tortajada i Ganyet 2001). 

 

 

La Vall Fosca i els seus entorns tenen innumerables característiques que per separat moltes 

són de per si singulars (Aigüestortes, la Central Hidroelèctrica de Capdella, molleres, espècies 

endèmiques, esglésies romàniques, etc.) que en el conjunt de la vall reforcen en poc espai el 

valor natural, històric i cultural d’aquest indret.  

Molts dels factors a valorar, en diferents àmbits, ja s’han anat esmentant durant el contingut 

de l’anàlisi del territori, però cal anomenar-ne alguns més que donen importància e identitat a 

la vall i en fan un conjunt a preservar i descobrir. 

 

Natural 

 La vall de Filià es troba dins del Pla d’Espais d’Interès Natural pel Decret 328/1992 de 

14 de desembre, amb una superfície de 567,5 ha, de les quals 447 ha estan incloses 

dins l’àrea esquiable 29. 

 

 La vall de Rus també es troba parcialment inclosa com a zona de protecció, en aquest 

cas el domini esquiable fa de límit amb la zona perifèrica del Parc Nacional 

d’Aigüestortes, pendent d’ampliació a 50.000 ha per part de l’Administració quan els 

interessos per augmentar el domini esquiable ho permetin. (Generalitat de Catalunya 

2013) 

 

                                                           
29

 Veure Plànol 3. “Hàbitats d’Interès Comunitari” 

5.3.3 Patrimoni Natural i històric 
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 Cal destacar la proximitat de les zones afectades pel domini esquiable amb el Parc 

Nacional d’Aigüestortes, ja que la interacció, especialment faunística, d’aquest i la 

seva perifèria estan estretament correlacionats, tractant-se aquest de l’únic Parc 

Nacional de Catalunya.  

 

 La diversitat de substrats: pissarres, calcàries, argiloses, gresos cambrordovicians i 

pissarres negres silurianes, presents a la zona permet acollir en poc espai un notable 

nombre de comunitats vegetals pròpies de l’estatge subalpí i alpí del Pirineu central, 

constituint un nucli de gran interès biogeogràfic important per la presència d’espècies 

vegetals endèmiques i també d’espècies animals que troben aquí el límit meridional 

de distribució (Tortajada i Ganyet 2001). 

 

 Són autòctones de la Vall Fosca també, l’ovella xisqueta i la vaca Bruna dels Pirineus, 

creuament entre la vaca dels Pirineus de Lleida amb la vaca suïssa, importada a finals 

del segle XX (Galanó 2008). 

 

Històric i cultural  

 La majoria dels nuclis de la Vall Fosca resten fidels a la seva fisonomia original. 

Destacant Estavill, que és el que millor conserva l’estructura medieval de la vila closa: 

articulat a partir d’un carrer central, que es tancava a les nits (Galanó 2008). 

 

 El llegat romànic deixà diverses joies del patrimoni arquitectònic a la vall (Galanó 

2008): 

o L’església de Sant Vicenç de Capdella datada del segle XII, on s’hi ha trobat les 

restes d’un cavaller templer. 

o L’església de Sant Vicenç, del segle XI, declarada recentment Bé Cultural 

d’Interès Nacional. 

o Sant Julià d’Espui s’alça presidint la petita plaça d’Espui amb el seu imponent 

campanar, semblant a molts de la vall de Boí. Es creu que pot ser de mitjans 

del segle XI. 

o Santa Maria d ’Oveix i Sant Cristau d ‘Oveix, segle XI i XIII respectivament. 

o Sant Joan Baptista d’Aguiró. 

o Santa Llúcia de Paüls. 

o El castre d’Antist i l’església de Sant Esteve. 

 

 El despoblat de Puiforniu, situat dalt d’un petit turó, és un antic poblat anterior a l’any 

1000 que ocupava un àrea d’uns 2.400 m2 rodejada per un mur, on ara queden només 

restes de murs. Però que té la seva importància en ser un punt estratègic per on 

passava el camí de la sal, la principal via que comunicava la vall de la Noguera amb 

Gerri a través de la vall de Capdella (Galanó 2008). 

 

 La fira ramadera de la Pobleta de Bellvei que se celebra el primer cap de setmana 

d’octubre, està datada almenys des del 1845, des de llavors és un dels grans 

esdeveniments culturals del municipi. Enguany era l’esdeveniment de l’any, on famílies 
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d’arreu de la vall i comarques properes arribaven, desprès de llargues jornades 

caminant, amb els seus ramats per intercanviar i vendre. És on es formaven la majoria 

de matrimonis de la vall, ja que era l’única ocasió on es reunien un considerat nombre 

d’habitants. Avui dia s’hi ha recuperat la subhasta d’animals de raça bruna i s’inclouen 

mostres d’ovella xisqueta, eugues i animals de raça bruna; així com també s’organitzen 

demostracions d’oficis antics, concentració de 2CV, tast de carn ecològica, etc. (Galanó 

2008; vallfosca.net). 

 Per la vall hi ha nombrosos itineraris i rutes, però les més importants que hi passen 

són: 

o L’itinerari Camins Vius, a l’àrea d’influència del Parc Nacional. 

o La travessa Carros de Foc, que recorre 9 refugis del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i la seva influència. 

o L’itinerari amb BTT Pedals de Foc, d’uns 220 km i 5.200 m de desnivell, 

travessa la Vall Fosca i té un punt de control a La Torre de Capdella: la 2a 

etapa, procedent de Castellars, entra a la Vall per Coll d’Oli i la 3a, que puja 

cap a Espui, agafa la pista forestal cap a Llessuí i Espot per la collada del 

Triador. 

o Una altra ruta és la Transpirenaica, molt coneguda entre els amants de la BTT. 

 

 La gastronomia de la Vall Fosca compta amb la Girella, un embotit típic de la vall i 

també del Palpís, un plat típic fet amb corder. 
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Preàmbul 4 

 

Conté: 

 6. ESTUDI AMBIENTAL DEL PROJECTE VALLFOSCA MOUNTAIN RESORT 

o 6.1 Estat actual del medi 

o 6.2 Avaluació d’impacte ambiental 

 7. MATRIU I VALORACIÓ DE LA MATRIU PER INICIAR ELS PRINCIPIS DE RESTAURACIÓ  

 

Aquesta part del treball parteix de l’Estudi d’impacte ambiental de: Tortajada, F; Ganyet, R. 

(2001) Pla especial del domini esquiable de Filià. Lleida: Vallfosca Interllacs, març 2001. 

A partir del qual s’ha fet una adaptació condicionada per la situació d’abandó del projecte que 

genera la necessitat de fer una valoració pròpia dels nous impactes diferenciant-los dels del 

[Pla especial ...]. La matriu de valoració d’impactes amb que ha derivat l’estudi previ ha permès 

obtenir un valor numèric segons un mètode de valoració d’impacte ambiental (Conesa 1997) 

I adaptat a la legislació actual establerta. (Generalitat de Catalunya, Avaluació d’impacte 

ambiental de projectes. Normativa. 2014) 

 

Amb la intenció de: 

 (6.2.1) Definir la situació legal de l’Estudi d’Impacte ambiental anterior per constatar la 

seva validesa, en el cas que es tornés a posar en marxa el projecte de pistes d’esquí i 

complex d’oci, per saber quines mesures legals recórrer i quina legislació protegeix ara 

la zona afectada, a la qual s’hauria de cenyir.  

 (6.2.2) Resumir les actuacions del projecte, especificades al [Pla especial..], per veure 

la magnitud d’aquest projecte i trobar indicis de les afectacions que ha generat. Ja que 

el treball es troba amb la impossibilitat de disposar d’un estudi científic contrastat que 

acrediti les afectacions que ha generat el projecte al quedar-se aturat, fins on ha 

arribat exactament la fase constructiva i quines de les mesures correctores que 

s’establien inicialment s’han pogut dur a terme. 

 (6.2.3) Avaluar els impactes generats que preveia el document i ampliar els que s’han 

generat arrel de la situació en que es troba actualment per poder establir uns criteris 

de restauració que establiran el punt de partida dels principis desenvolupats a les 

fitxes. Aquesta avaluació consta d’un llistat d’identificació dels impactes, una 

descripció i d’una quantificació mitjançant la matriu anteriorment esmentada per 

poder valorar els factors del medi pertorbats. 

 (7) Generar una matriu pròpia que acoti els factors del medi més alterats als que 

urgeix l’esmentada restauració per així poder iniciar la segona part del document, on 
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es tindran en compte els factors més perjudicats del medi ja que no es possible per la 

magnitud del projecte i de les pertorbacions que ha causat la seva aturada i les que 

generaria el seu funcionament, establir totes les mesures necessàries per dur a terme 

la restauració que requereix. 
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6. ANÀLISI AMBIENTAL DEL PROJECTE VALLFOSCA MOUNTAIN RESORT 

 

 

 

 

El projecte constructiu de Vallfosca Mountain Resort va arribar fins a la primera etapa 

projectada abans que Martinsa-Fadesa presentés el concurs de creditors. Aquesta primera 

etapa deixava acabades les pistes d’esquí principals de la vall de Filià amb els seus 

remuntadors i edificacions, el camp de golf acabat i 99 habitatges la majoria construïts i alguns 

altres a mitges, encara que gairebé tots van ser pagats en la seva totalitat pels seus propietaris. 

 

Nombroses restes d’obra, materials, piles de terres, graves i residus constructius, grues, 

estructures prefabricades, tanques, etc. Conformen el paisatge de la vall a l’alçada del poble 

d’Espui. Tota la façana d’aquest nucli ha quedat tapada per esquelets de formigó i xalets a mig 

construir que no s’han retirat des de fa set anys. 

 

El Plànol 2. “Estat actual del projecte”, recull l’inventari de zones afectades per les obres això 

com el recull fotogràfic de l’Annex B, ho fa del paisatge actual que presenta la zona. 

 

Les fases constructives del projecte de les pistes d’esquí i del camp de golf estan recollides a la 

Taula 6-1: 

6.1 Estat actual del medi 
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Taula 6-1. Fases constructives de les pistes d’esquí de Filià. Font: (Tortajada i Ganyet 2001) 

 

6.2 Estudi d’impacte ambiental 30 

 

Aquest apartat però, presenta una avaluació pròpia dels impactes generats sobretot en la fase 

constructiva. Analitzats des de la situació actual, on degut a l’estat inacabat del projecte, se 

sumen els impactes generats a conseqüència d’aquest abandó, juntament amb els generats i 

els previstos al no haver-se realitzat les mesures correctores establertes. La fase d’explotació 

                                                           
30 El conjunt d’impactes ambientals previstos pel projecte i les mesures correctores que 

s’havien d’implantar es poden trobar al Pla Especial de Domini Esquiable de Filià, dins el capítol 

d’Estudi d’Impacte Ambiental elaborat per Farrero i Ganyet al 2001, ubicat dins del Pla a l’ 

Annex 5. “Mesures correctores d’Impacte Ambiental”.  
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del projecte quedarà esmentada com a supòsit, no menys important que l’anterior però si 

menys tangible. 

El següent document ha de servir per avaluar els danys causats a l’àmbit treballat, i acotar els 

factors on calgui amb més urgència una restauració, desenvolupada durant la proposta. 

Ja que ha resultat impossible a falta de disposar d’un estudi científic contrastat saber en quin 

grau s’han produït els impactes previstos per l’EIA del projecte Vallfosca Mountain Resort, així 

com tampoc quines mesures correctores van arribar a executar-se. 

 

 

La formulació dels impactes ambientals del projecte al moment en que es va realitzar l’EIA, al 

Pla de domini esquiable de Filià,  al 2001 es basen en la següent normativa vigent en aquells 

anys (Farrero i Ganyet 2001): 

 

 Decret 114/1988 del 7 d’abril de la Generalitat de Catalunya. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986 del 28 de Junio de MOPU. 

 Real Decreto Legislativo 1331/1988 del 30 de Septiembre del MOPU. 

 Directiva CCE 85/337 del 27 de juny. 

 Decret 328/1992 del 14 de Desembre de la Generalitat de Catalunya (només 

desenvolupament PEIN) 

 

En cas que es tornés a posar en marxa el projecte, amb la intenció d’acabar-lo i posar-lo en 

funcionament (no es parla d’aplicar les mesures correctores que s’haurien d’haver aplicat 

segons l’aval aportat per l’empresa promotora, sinó de la finalització de la fase constructiva i 

l’inici de la fase d’explotació), s’hauria de tornar a realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental i ser 

aprovat, segons la normativa vigent del moment. Ja que la normativa que regeix l’anterior 

estudi haurà quedat derogada.  

 

La normativa vigent, en el cas que s’hagués de tornar a realitzar un nou EIA, que s’hauria de 

revisar a dia d’avui és la següent:  

 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (que 

va derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral d’Administració 

ambiental). 

Tot i que la decisió final sobre l’obligació de realitzar aquest nou estudi, pot entrar per via de 

negociacions amb l’Administració, ja que és ella qui ha de dir definitivament i més enllà de la 

legislació, què s’ha de fer. 

 

La normativa vigent a dia d’avuí per formular l’Estudi d’Impacte Ambiental és la següent 

(Generalitat de Catalunya, Avaluació d’impacte ambiental de projectes. Normativa 2012): 

   6.2.1 Marc legal 
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• Decret 114/1988 del 7 d’abril de la Generalitat de Catalunya 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero de MOPU 

• Directiva 2014/52/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de abril de 2014 

• Decret 328/1992 del 14 de Desembre de la Generalitat de Catalunya (només 

desenvolupament PEIN)  

La Directiva 2014/52/UE d’avaluació d’impacte ambiental regula l’obligació de sotmetre els 

projectes públics i privats a una avaluació dels seus efectes sobre el medi ambient.  

La Legislació espanyola recull al Reial Decret legislatiu 1/2008, de 16 d’abril, d’avaluació 

d’impacte ambiental (BOE n. 239, de 5.10.88) l’estructura bàsica de la qual ha de constar un 

EIA. Posteriorment a l’ esmentat decret cada una de les comunitats autònomes ha anat 

adoptant normatives pròpies que regulen la realització d’ aquests estudis. En el cas de 

Catalunya, la normativa vigent és el DECRET 114/88, de 7 d’ abril, d’avaluació d’ impacte 

ambiental (DOGC n. 1000, de 03/06/88). 

Actualment, el marc legislatiu a nivell estatal el constitueix la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 

A Catalunya, pel que fa a l’avaluació ambiental de projectes d’activitats amb incidència 

ambiental, regeix la Llei 20/2009, de 4 de desembre (Generalitat de Catalunya, Avaluació 
d’impacte ambiental de projectes. Normativa 2012). 

 

La legislació catalana compta amb les següents lleis que cal tenir en compte a l’hora d’avaluar 

els impactes generats segons informa la Generalitat: 

 

•  Llei 12/1985 i Decret 328/1992, per a projectes i instal·lacions en espais naturals 

(Decret parcialment derogat). 

•  Decret 213/1997, per a pistes forestals. 

•  Llei Decret legislatiu 2/2009, que aprova el text refós de la Llei de carreteres. 

•  Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la  

protecció del medi nocturn. Modificada econòmica. 

•  Llei 12/2002, per a transport per cable. 

•  Llei 16/2002 i Decret 176/2009, per a la prevenció de la contaminació acústica. 

•  Decret Legislatiu 1/2010, Decret 308/2006 i Llei 6/2009, per a urbanisme. 

•  Decret 281/2003, per a instal·lacions de telefonia i radiocomunicació. 

A nivell europeu també, cal revisar en especial, que el projecte compleixi l’estipulat a la 

següent directiva: 

• Directiva 92/43/CE, per a projectes que afecten espais naturals. 

     6.2.2 Resum de les accions del projecte 
311

 

Moviment i gestió de terres 

• Construcció d’un embassament de 60.000 m3. 

• El projecte requeria de moviments de terres importants però amb un suposat balanç 

                                                           
31 

Font principal: Farrero i Ganyet 2001. Aquesta referència es troba recollida dins el Pla de domini esquiable de Filià 

(Tortajada i Ganyet 2001), ja que són els autors de l’Estudi d’Impacte Ambiental de l’Annex 5 d’aquest mateix pla. 
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nul que no s’ha pogut efectuar degut a la no finalització de les obres. Es contemplava 

la necessitat d’abocar material en el cas que fos necessari i eliminar les terres sobrants 

posteriorment.  

• Les extraccions a cel obert es realitzaven d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 

343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 

• La captació d’aigua del riu Filià es va realitzar mitjançant un assut de 2-3 m, i la 

canalització cap al nou embassament. 

Morfologia dels talussos 

 

El disseny dels talussos es va realitzar segons els requeriments geotècnics, tot i que s’establia, 

tant pels talussos de terraplè com de desmunt, una pendent de 1,5H:1V i preferiblement 

2H:1V. 

 

Ocupacions definitives 

• Pistes: superfície global, incloent estacions motrius i de tensió, i pilones dels  

remuntadors 812.790 m2. 

• Edifici de serveis: la superfície en planta de l’edifici era de 1.968 m2. 

• Embassament: l’ocupació era de 25.000m2. 

• Línia elèctrica i telecabina d’accés: els traçats de les dues instal·lacions eren paral·lels, i 

l’ocupació equivalia a dues franges de 10 m d’amplada per 3.270 m de longitud, essent 

la superfície total ocupada de 65.400 m2. 

 

Previsions 

 

• Es preveia una afluència de 500 persones/dia durant l’estiu i 4000 persones/dia a 

l’hivern que fessin ús de l’estació d’esquí. 

• L’àrea residencial d’Espui vinculada a l’estació de muntanya, preveia un nombre de 

visitants un cop acabat el complex de 472.889 a l’hivern i 81.100 a l’estiu. 

• Hi ha gairebé construïts actualment 99 habitatges. Dels 1.000 previstos. 

• S’estima una generació de residus a l’estació de 0,7 kg persona/dia, un total de 2.400 

kg de deixalles al dia. 

• S’estimava una quantitat equivalent al consum de boca de 30 l persona/dia, que per 

una afluència de 4.000 p/dia equivalia a 1,4 l/s. 

• La demanda conjunta d’aigua de l’estació era de 26 l/s. 

• Es preveia la creació d’una EDAR al nucli d’Espui per netejar les aigües residuals  

generades per les pistes i per l’augment d’habitants del poble. 

• Es preveia la creació de nous llocs de treball, 200 en la construcció, més treballadors 

del sector serveis. 
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6.2.3 Avaluació dels efectes. Impactes ambientals i mesures 

Correctores 

6.2.3.1 Identificació d’impactes 

Les accions que han tingut lloc durant la fase constructiva i les que es preveuen que tinguin lloc 

en el supòsit de fase d’explotació (tinguda en compte per avaluar el que suposaria el 

funcionament de les pistes) es reflecteixen a la matriu següent, així com a la repercussió als 

factors que afecten. 
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Vegetació   X X X X X X X X X 

Aire X             X X X 

Aigua     X X X X     X X 

Sòl   X X X X X X   X X 

Paisatge   X X X X X     X X 

Infraestructures viàries                 X X 

 

Taula 6-2. Factors del medi afectats per les accions del projecte a Filià. Font: Elaboració pròpia. 
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Factors afectats al fons de la 
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Aire X           X X X 

Aigua     X X X     X X 

Sòl   X X X X X   X X 

Paisatge   X X X X     X X 

Infraestructures viàries               X X 

 

Taula 6-3. Factors del medi afectats per les accions del projecte a Espui. Font: Elaboració pròpia. 

   6.2.3.2 Descripció d’impactes 

Els impactes ambientals més destacats amb les seves conseqüències, diferenciats per medis 

són els descrits a continuació juntament amb les mesures correctores que els hi 

correspondria.
321

 El moment en que es produeix l’impacte i la mesura correctora pertanyent 

està indicat entre parèntesi al final de cadascun, segons si s’han produït en Fase de 

construcció, si actualment persisteixen o si es produiran en el cas que el projecte es reiniciï. 

 

Medi físic 

 
L’erosió del sòl és la conseqüència ambiental més evident produïda amb la creació de pistes a 

partir de la instal·lació de remuntadors, teleselles, sistema d’innivació artificial, edificacions, 

moviments de terres, etc. I al camp de golf i la urbanització. A pistes i al fons de la vall provoca 

una disminució de la massa forestal amb la tala d’arbres i arbusts, creant una ruptura del bosc i 

vegetació de ribera provocant un fort impacte paisatgístic. El consegüent moviment de terres i 

roques per eliminar obstacles e inclús la creació de talussos o murets per la implantació de 

pantalles tallavents, així com també les obres efectuades per col·locar els suports dels 

remuntadors, cablejat elèctric, pous d’aigua, basses pel reg, postes per les xarxes del camp de 

                                                           
32 

Els impactes en fase constructiva són els que apareixen a l’EIA del Pla de domini esquiable de Filià. 

S’han marcat amb * els impactes detectats segons criteri propi. 
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golf...requereixen maquinària pesada que erosiona greument el sòl. Les rases causades a 

aquest efecte, tot i que desprès siguin cobertes, solen quedar sense vegetació o no es 

recupera del tot degut a les condicions climàtiques. Sobretot, a l’alta muntanya, la pèrdua de 

la capa de sòl més fèrtil i superficial, per la construcció de l’estació, provoca una major erosió 

de l’escorrentia, despreniments i esllavissades que transporten sediments que dipositen a les 

parts més baixes, en molts casos cursos fluvials i estanys on perilla la seva desaparició al tenir 

cabals febles i estacionals. 

 

• IA: Disminució de la qualitat atmosfèrica per partícules de pols durant la fase de 

construcció a les àrees més properes a les obres, que es veuran agreujades en 

períodes de sequera. 

MC: En cas de sequera es procediria a humitejar el terreny. (Fase de construcció) 

 

• IA: Molèsties importants per la fauna ocasionades per les fons sonores durant les 

obres. 

A la fase de funcionament, els impactes més greus serien els provocats pels canons de 

neu i la central modular, sobretot a les zones més vulnerables. 

MC: Es preveia insonoritzar la central modular i establir franges horàries per regular les 

molèsties a les zones més vulnerables. (Fase de construcció) 

 

• IA: Alteracions a elements geomorfològics d’interès, principalment a la coma de 

l’Estany (morena frontal glaciar i juxtaglaciar de l’estany i del Fener en Redó). 

L’anivellament de les pistes d’esquí, pistes d’accés i la construcció de l’estany artificial 

provoquen importants alteracions en la micro i meso morfologia de la vall, 

principalment a Filià. 

MC: Es construirien de forma adequada els talussos i es revegetarien les superfícies 

alterades. (Fase de construcció) 

 

• IA: Possible dessecació de torberes, amb la consegüent dessecació dels histosòls.  

*IA: Des estructuració dels sòls i/o compactació superficial a les pistes d’esquí i al prat 

del camp de golf així com a aquelles àrees més transitades per la maquinària.  

Tots aquests efectes poden desencadenar efectes secundaris consistents en processos 

erosius localitzats provocats per l’escorrentia superficial en sòls compactats o 

degradats pel pas de maquines pesades. 

MC: Minimitzar les superfícies desvegetades, especialment als vessants amb pendent, 

delimitació estricta de la zona d’obres, evitar circulació per sòls entollats. (Fase de 

construcció, Actualment i Fase d’explotació) 

 

• IA: Alteració de la dinàmica hidrològica de la vall a causa de la construcció de 

l’embassament artificial i les canalitzacions a l’edifici de serveis.  

IA: Alteració per les conduccions de captació per fabricar neu artificial i l’abocament 

posterior de l’aigua d’aquest.  

Retràs del desgel d’un gran volum d’aigua, evaporació afegida de l’aigua al convertir-la 

en neu major de la que pateix en el seu fluir natural, disminució del cabal del riu Filià 
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aigües avall de la captació, intercepció de fluxos subsuperficials per rases, talussos, etc. 

Amb possibles conseqüències sobre fonts, torrents i mulleres. Es preveu un important 

augment del consum d’aigua a causa de l’increment de població que hi haurà a l’àrea 

residencial i per regar el camp de golf. 

MC: Establiment d’un cabal ecològic al riu Filià, per sota del qual no es permetria la 

captació d’aigua. (Fase de construcció i Fase d’explotació) 

 

• IA: Modificació de l’estructura, la biodiversitat i per tant la qualitat del sòl. 

o Degut a les rases, moviments de terres, compactació, implantació de 

l’estructura del telecabina d’Espui, conduccions d’Aigua i electricitat, creació 

del camp de golf amb els seus equipaments, a la zona inundable de la llera del 

Flamisell.  

o Pel canvi d’ús i la degradació del terreny que ha provocat l’aparició de noves 

edificacions. 

o Pels moviment, gestió de terres i deixalles d’obra durant la fase constructiva 

que han quedat apilades al fons de la vall d’Espui i als perímetres de les pistes 

d’esquí i no les han retornat. 

o Degradació de les zones perifèriques de les pistes d’esquí i als accessos a 

aquestes. 

o Compactació de sòl i alteracions a les zones boscoses de les pistes forestals per 

l’ús per al transport de material a pistes (maquinària, pilones, etc.).  

MC: protegir zones més vulnerables i delimitar zona d’obres. Evitar la circulació per 

sòls entollats. (Fase de construcció, Actualment i Fase d’explotació) 

 

• IA: Augment d’emissions de CO2 de la maquinària en fase constructiva i augment dels 

residus i emissions degut a l’augment de població en fase d’explotació, així com també 

de la contaminació sonora. 

MC: realitzar els treballs delimitant una franja horària. (Fase de construcció) 

 

• *IA: Vulnerabilitat del medi físic per l’ocupació d’una zona protegida. 

Canvis en els límits de protecció degut al traçat del domini esquiable. Condicionants a 

la futura ampliació de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes i la seva perifèria, així 

com futures conseqüències per l’exclusió de la vall de Filià de la Xarxa Natura 2000, i 

l’aïllament del domini esquiable encerclat per espais protegits. 

MC: sensibilització de la població. Establir un límit de protecció i limitar l’accés a les 

zones freqüentades per aquestes espècies. (Actualment i Fase d’explotació) 

 

Medi biòtic 

 

Els impactes físics sobre el sòl provoquen alhora una forta degradació o extinció de la 

vegetació, moltes d’especial interès a les àrees protegides. Les dures condicions 

climatològiques provoquen una difícil regeneració deixant a la vista aquests moviments de 

terres i obres, en especial durant l’època que no hi ha neu. Encara que hi hagi intervencions 

per emmenar aquests problemes, molts no resulten efectius, ja que la vegetació disposa d’una 
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curta primavera per regenerar-se i l’estructura del sòl s’ha modificat, deixant aquestes 

cicatrius sempre visibles. L’afectació a aquesta vegetació afecta alhora directament a la fauna 

e indirectament a tot el sistema. 

 

Vegetació i flora 

 

• IA: Afectació a flora i comunitats d’especial interès: congesteres de la coma de 

l’Empriu, flora aquàtica de l’estany de Filià, i algunes comunitats contemplades 

com a habitats de protecció prioritària per la Directiva 92/403/CEE, a la coma 

de l’Estany (mulleres àcides amb Sphagnum, mulleres carbonatades del 

Carcicion davallianae i vegetació fontinal calcícola, Cratoneuron commutati). 

MC: protegir aquestes comunitats per a que es puguin recuperar. (Fase de 

construcció i Actualment) 

 

• IA: Afectació a pastures alpines i subalpines d’interès moderat o baix al domini 

esquiable, canvis a la composició florística d’algunes àrees amb més pressió. 

MC: fer ressembres i plantacions protegides per recuperar les poblacions. 

(Fase de construcció i Actualment) 

 

• *IA: Afectació a la vegetació de les pastures del camp de golf, canvis amb la 

composició florística de l’àrea modificada. 

MC: Recuperar la comunitat vegetal potencial del lloc. (Fase de construcció) 

 

• IA: Desforestació sota les línies del telecabina d’Espui i del telesella de 

Capdella, a més de les tales derivades del condicionament i eixamplament de 

la pista forestal per permetre el pas als esquiadors. 

MC: Recuperar la comunitat vegetal potencial del lloc. (Fase de construcció) 

 

• *IA: Eliminació de la vegetació de la zona residencial d’Espui i de la vegetació 

de ribera del camp de golf i zona de l’aparcament i telecabina d’Espui. 

Degradació d’aquesta vegetació per l’acopi de restes de terres, materials 

d’obra i residus que no s’han retirat. 

MC: Retirar acopis de material inert i aprofitar la terra vegetal per revegetar 

les zones afectades. (Actualment) 

 

• *IA: Vulnerabilitat del medi vegetal per l’ocupació d’una zona protegida. 

Canvis en els límits de protecció degut a el traçat del domini esquiable. 

Condicionants a la futura ampliació de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes 

i la seva perifèria, així com futures conseqüències per l’exclusió de la vall de 

Filià de la Xarxa Natura 2000, i l’aïllament del domini esquiable encerclat per 

espais protegits. 

MC: sensibilització de la població. Establir un límit de protecció i limitar l’accés 

a les zones freqüentades per aquestes espècies. (Actualment i Fase 

d’explotació) 
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Fauna i hàbitats faunístics 

 

• IA: Pèrdua d’hàbitat i de quantitat d’hàbitat al límit meridional de distribució 

de la perdiu blanca.  

MC: Restablir l’habitat original en la mesura del que es pugui eliminant 

obstacles físics i sonors i recuperar la comunitat vegetal per restablir la cadena 

tròfica. (Actualment i Fase d’explotació) 

 

• IA: Afectació als hàbitats i a la xarxa tròfica de l’ermini, per l’ocupació del 

biòtop i per la destrucció d’hàbitats de les preses. 

MC: Restablir l’habitat original en la mesura del que es pugui eliminant 

obstacles físics i sonors i recuperar la comunitat vegetal per restablir la cadena 

tròfica. (Actualment i Fase d’explotació) 

 

• IA: Ocupació d’hàbitats i efectes barrera, estacional i semipermeable als fluxos 

d’isards. 

MC: Restablir l’habitat original en la mesura del que es pugui eliminant 

obstacles físics i sonors i recuperar la comunitat vegetal per restablir la cadena 

tròfica. (Actualment i Fase d’explotació) 

 

• IA: Pèrdua de la qualitat d’hàbitat, risc per col·lisió amb cables i destorbs a 

l’àrea de nidificació de l’àliga daurada. 

MC: Restablir l’habitat original en la mesura del que es pugui eliminant 

obstacles físics i sonors. (Actualment) 

 

• IA: Deteriorament d’hàbitat i afectació directa a amfibis i peixos (especialment 

Eurpoctus asper i Salamandra salamandra) a l’estany i als torrents. 

MC: Restablir l’habitat original en la mesura del que es pugui eliminant 

obstacles físics i sonors i recuperar la comunitat vegetal per restablir la cadena 

tròfica. (Actualment) 

 

• IA: Pèrdua d’hàbitat per a Iberolacerta bonnali. 

MC: Restablir l’habitat original en la mesura del que es pugui eliminant 

obstacles físics i sonors i recuperar la comunitat vegetal per restablir la cadena 

tròfica. (Actualment i Fase d’explotació) 

 

• IA: Molèsties en àrees d’alimentació d’ocells carronyaires: voltor (Gyps fulvus), 

aufrany (Neopnron percnopterus) i especialment el trencalòs (Gypaetus 

barbatus), a causa de la sobre freqüentació humana a les zones d’alimentació 

estivals. 

MC: establir un límit de protecció i limitar l’accés a les zones freqüentades per 

aquestes espècies. (Fase d’explotació) 

 

• *IA: Vulnerabilitat del medi faunístic per l’ocupació d’una zona protegida. 



Bases, criteris i principis de restauració ambiental i paisatgística del projecte Vallfosca Mountain Resort 

70 

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

UPC – BarcelonaTech 

Canvis en els límits de protecció degut a el traçat del domini esquiable. 

Condicionants a la futura ampliació de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes 

i la seva perifèria, així com futures conseqüències per l’exclusió de la vall de 

Filià de la Xarxa Natura 2000, i l’aïllament del domini esquiable encerclat per 

espais protegits. 

MC: sensibilització de la població. Establir un límit de protecció i limitar l’accés 

a les zones freqüentades per aquestes espècies. (Actualment i Fase 

d’explotació) 

 

Medi socio-econòmic 

 

Els principals elements més degradadors del paisatge són la urbanització al poble d’Espui, 

l’estructura del telecabina d’Espui i el camp de golf, al fons de la vall. Com també el cablejat i 

postes del telecabina a l’skyline i els edificis de formigó a la vall de Filià. La majoria d’aquestes 

estructures s’han quedat a mig construir i amb un entorn desbordat de residus. 

Aquests tipus d’urbanització, la d’Espui, augmenta la pressió antròpica a l’entorn natural, fent 

fugir la fauna que pogués habitar als entorns, així com també suposa una instal·lació d’usos 

urbans a la natura. Es converteix a la vegada en un focus d’emissions contaminants propis 

d’una ciutat: aigües residuals, brutícia, emissions de gasos, soroll. Tot això en un medi molt 

sensible. 

Per tant el paisatge i els usos del sòl són els elements que han patit les modificacions més 

notables. 

 

Impactes sobre el paisatge 

 

• *IA: Modificació visual del paisatge i generació de sorolls i residus de l’Edifici de 

Serveis de l’Estació. 

MC: Retirar l’edifici o adequar-lo amb material propi de la zona. (Fase d’explotació 

o no explotació) 

 

• *IA: Modificacions morfològiques i de la visual de la vall i l’skyline de les 

muntanyes del domini esquiable causades pel condicionament de les pistes, pel 

condicionament de la zona d’aparcament, telecabina d’Espui, pel camp de golf, 

pels remuntadors, telecabines i canons de neu. 

MC: Retirar elements construïts i emmagatzemar-los, adequant el sòl per 

regenerar la vegetació potencial dels indrets. (Actualment) 

 

• *IA: Canvi de la morfologia arquitectònica de la façana del poble d’Espui per la 

construcció de xalets. 

MC: Retirar elements d’obra (grues, tanques, materials, maquinària, etc.) 

Condicionar els voltants de la urbanització per millorar la visual des de la carretera. 

(Actualment) 
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• IA: Generació de residus (aigües brutes i residus sòlids) per la implantació del 

complex d’oci i la zona residencial al poble d’Espui i el camp de golf. (en el supòsit 

que segueixi endavant el projecte) 

MC: Fer un estudi d’impacte ambiental per la generació de residus i establir les 

mesures que escaiguin (EDAR, abocador, etc.) per tal de redimensionar el projecte 

a la capacitat de la vall. (Fase d’explotació) 

 

Canvis d’usos del sòl  

 

Al domini esquiable, a l’estiu estava previst compaginar els usos ramaders i els 

lúdic turístics que poden comportar: 

 

• *IA: Pèrdua sensible de pastures, molèsties al bestiar a causa de les obres, 

augment de residus i degradació del sòl i dels cursos fluvials. 

MC: Redimensionar l’espai turístic compaginant-lo amb l’ús agrícola i ramader. 

(Fase d’explotació) 

 

• *IA: Canvi total de l´ús del sòl a l’àrea residencial, al complex hoteler i zona d’oci i 

al camp de golf, comportant la pèrdua de terreny agrícola i ramader de gran 

valor, a gairebé l’única superfície planera i ben irrigada de la vall. 

MC: Replantejament dels espais construïts del projecte. Aprofitar edificacions 

existents al poble d’Espui per oferir habitatges i destinar el sòl planer a activitats 

agrícola-ramaderes. (Fase d’explotació) 

 

Antropització de la zona 

 

• *IA: Augment molt important de la població al nucli d’Espui (100%) i a zones 

naturals. Degradació antròpica del medi. 

MC: Replantejar el número de habitatges a Espui, diversificar les zones 

planejades per habitatges pels pobles del voltant, aprofitant edificacions 

existents, per distribuir la pressió. (Fase d’explotació) 

 

• *IA: Desplaçament de la fauna natural que freqüentava les zones d’alta 

muntanya per l’aparició d’esquiadors i del conjunt de serveis de les pistes. 

MC: Retirar els elements construïts que no tinguin ús i limitar l’accés de 

persones. (Actualment i Fase d’explotació) 

 

• *IA: Adequació de carreteres i aparcaments per 2000 vehicles per abastir el 

número de vehicles que es pretén que freqüenti a la zona. 

Modificació de camins tradicionals i vegetació , creant plataformes dures i 

modificació del relleu pels moviments de terres i excavacions a la roca. 

MC: en el supòsit que segueixi el projecte endavant, fer un estudi de la geologia 

de la vall i un redimensionament de la capacitat d’aquesta. Conservar camins 

tradicionals i diferenciar l’ús turístic del ramader. (Fase d’explotació) 
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• *IA: Increment de la pressió antròpica, sobretot a l’hivern, efectuada per la 

freqüentació a l’espai natural protegit de Filià, i a la totalitat del domini 

esquiable, inclòs el fons de la vall.  

Augment d’incursions a paratges més ben conservats i amb alt valor ecològic, 

alterant la seva qualitat i equilibri afectant la fauna, flora i vegetació de la zona. 

MC: limitar accés i delimitar zones d’incursió antròpica. (Fase d’explotació) 

 

• *IA: Afectacions en fase d’explotació per feines de manteniment tant en pistes 

com a les instal·lacions (estacions motriu i de reenviament, bars restaurants i 

serveis). 

MC: Establir franges horàries per aquestes feines i fer ús de maquinària poc 

pesada i sorollosa. Insonoritzar les instal·lacions. (Fase d’explotació) 

 

Impactes positius 

La creació de l’estació de muntanya de La Vall Fosca actuaria d’element dinamitzador de 

l’actual socioeconomia d’aquesta vall del Pallars Jussà, acollida en les millores que li ofereix la 

Llei d’Alta Muntanya (Llei 2/1983 de 9 de març) i el Pla comarcal de Muntanya 1996-2000, a 

semblança del paper que l’estació de Boí-Taüll ha tingut en el desenvolupament de l’Alta 

Ribagorça. El nou impuls socio-econòmic es podria manifestar en la creació directa d’un 

important nombre de places de treball i uns ingressos directes i induïts per la pròpia activitat 

turística de l’esquí i del complex d’oci que revertirien en el conjunt de pobles del municipi de la 

Torre de Capdella, i per extensió de la Vall Fosca. Tot i que aquests llocs de treball i la 

diversificació dels beneficis depèn molt de la transformació potencial dels habitants (formació i 

oferta turística) de la vall i de l’enfoc de l’oferta d’oci de la promotora, que pretenia tenir un 

complex amb tots els serveis centralitzats a Espui. 

IA: Dinamització de l’economia de la vall. 

MC: Controlar el creixement econòmic i que la dinamització sigui sostinguda i repercuteixi en 

els tres sectors equilibradament. 

     6.2.3.3 Quantificació d’impactes i valoració 

 

Per tal de valorar els impactes s’ha utilitzat la següent matriu d’importància (Conesa 

1995,1997, 2003).  
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Taula 6-4. Matriu d’importància d’impactes. Font: Conesa 1997 
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Signe - + - - - - - - - - - - - - - + 

E * (extensió) 1 1 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 

P (persistència) 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 

R 

(recuperabilitat) 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 

A (acumulació) 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 

In (intensitat) 8 8 8 4 8 8 8 1 8 4 8 4 8 4 

Rv 

(reversibilitat) 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 

Im (impacte) -21 -23 -25 -20 -25 -25 -25 -6 -25 -18 -24 -20 -24 16 

 
Taula 6-5. Matriu d’impactes valorats segons la Matriu d’importància (Conesa 1997). Font: Elaboració pròpia. 
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Aquesta valoració qualitativa permet tenir una referència del grau d’afectació a l’entorn dels 

diferents impactes, per així poder valorar a quins cal prioritzar les mesures correctores. 

Els valors que apareixen, cal especificar que són dins del supòsit que el projecte seguís el seu 

curs, tot i que la majoria ja s’han produït al ser propis de la fase constructiva. Els impactes en 

fase d’explotació són: la dinamització econòmica, l’augment de la pressió antròpica, l’augment 

localitzat de la població (en aquest cas s’ha produït parcialment) i l’augment del soroll.  

Pel que fa a la resta, s’ha tingut en compte a l’hora de valorar-los, l’impacte en la seva acció 

més perjudicial. Un mateix impacte, com podria ser la pèrdua de sòl o l’alteració de la 

dinàmica de l’aigua, pot tenir afectacions a diferents punts de l’àrea d’estudi, però no tots 

repercuteixen al medi amb la mateixa magnitud. N’és un exemple la modificació del curs fluvial 

del riu Filià per extreure aigua per la neu artificial, a cota 2.000 i on el cabal és molt inferior, 

que l’extracció d’aigua del Flamisell, al fons de la vall d’Espui, per regar el camp de golf. Tot i 

estar parlant, en ambdós casos, de modificacions de la dinàmica de l’aigua.   

 

 

Glossari de termes 

 

Descripció dels efectes d’un impacte ambiental segons la classificació de la Taula 5-10. Matriu 

de valoració d’impactes (Conesa 1997):  

 

Acumulatiu: la seva gravetat s’incrementa progressivament en el temps què es manté l’acció 

de l’agent inductor, ja que no existeixen mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal 

similar a la de l’ increment de l’agent causant del mal.  

Aparició irregular: es manifesta de forma imprevisible i la seva avaluació ha de fer-se en base a 

la probabilitat què es produeixi.  

Continu: es manifesta com una alteració (acumulada o no) constant en el temps.  

Curt termini: la seva incidència es pot manifestar dins del període inclòs en un cicle anual.  

Directe: té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.  

Discontinu: la seva permanència es manifesta a través d’alteracions irregulars o intermitents.  

Irrecuperable: l’alteració (o pèrdua) és impossible de recuperar o restaurar, tant per acció 

natural com humana.  

Irreversible: impossibilitat o dificultat extrema de retornar a la situació anterior a la de l’acció 

causant.  

Llarg termini La seva incidència es pot manifestar dins del període superior a 5 anys.  

Mig termini: la seva incidència es pot manifestar dins del període inferior a 5 anys (i superior a 

1).  

Mínim: es pot demostrar que no és notable.  

Negatiu: produeix una pèrdua de valors de conservació en la localitat concreta *.  

Notable: es manifesta com una modificació del medi ambient, dels recursos naturals, o dels 

seus processos fonamentals de funcionament, que produeixi o pugui produir en el futur, 

repercussions apreciables als mateixos.  

Periòdic: es manifesta com una alteració intermitent i continua en el temps.  

Permanent: suposa una alteració indefinida en el temps.  

Positiu: té uns efectes admesos com a positius per la població i la comunitat científica.  
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Recuperable: l’alteració (o pèrdua) provocada pot eliminar-se per acció natural o humana o bé 

l’alteració pots ser reemplaçable.  

Reversible: els seus efectes poden ser assimilats pel medi de forma mesurable a mig termini.  

Simple: es manifesta només en un únic component ambiental (factor) i no indueix nous 

efectes, ni en l’acumulació, ni en la seva sinergia.  

Sinèrgic: es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de diversos agents, 

suposa una incidència ambiental major que l’efecte suma de les incidències individuals 

contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou dins d’aquest tipus aquell efecte, el mode 

d’acció del qual, indueix a l’aparició en el temps d’altres nous.  

Temporal: suposa una alteració temporal d’ una durada que pot estimar-se o determinar-se.  

  

▫ Descripció de l’impacte ambiental:  

  

Compatible: recuperació immediata. No calen mesures correctores o protectores.  

Moderat: recuperació al cap d’un cert temps (no està precisat). Mesures correctores o 

preventives moderades.  

Sever: recuperació en un període de temps dilatat. Calen mesures correctores o protectores 

adequades.  

Crític: supera el límit d’allò que es pot acceptar, es produeix una pèrdua permanent de la 

qualitat, sense possibilitat de recuperació.  

 

6.2.3.4 Altres mesures correctores i pressupost 

 

Entre les mesures correctores que tenia previstes d’entrada  el projecte abans d’iniciar-se, 

extretes del pla de domini esquiable, apareixien: 

 

Mesures correctores en fase de construcció 

 

• Reduir el major possible els moviments de terres. 

• Afectar lo més mínim els cursos d’aigua. En cas que travessessin la pista, es 

canalitzarien per evitar erosions. 

• Totes les superfícies dels moviments de terres haurien de ser restaurades 

posteriorment amb preparació de sòls i hidrosembres protectores. 

• Els rocs que anessin apareixent a les excavacions haurien de ser reutilitzats de nou per 

constituir drenatges i enterrar-los als terraplens. 

• Els talussos d’excavació tindrien un pendent màxim de 1H/1V i als casos que fos 

possible es farien amb menys pendent. 

• Els talussos de terraplè tindrien un pendent màxim de 3H/2V i serien adequadament 

modulats per trencar la regularitat visual que els donés caràcter d’artificialitat. 

 

Projecte de revegetació i intervenció paisatgística 

 

• Redacció de projecte d’integració paisatgística. 

• Revegetació periòdica i manteniment de la zona esquiable i de les plantacions. 
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 Restauració d’instal·lacions d’obra, pistes i accessos.  

 

Mesures correctores en fase d’explotació 

 Programa de vigilància ambiental. 

 Campanya d’informació dels valors de l’espai PEIN. 

 Retirada de senyalitzacions i proteccions en temporada no esquiable. 

 Neteja durant l’estiu dels espais sota el telecadira i altres llocs. 

 Recollida selectiva de deixalles i residus generats. 

 Quedava pendent estudiar els treballs de detall a realitzar per definir millor certes 

mesures correctores (estudis sobre fauna, sistema de depuració, obertura de noves 

pistes, etc.). 

La mesura correctora més important però, era la posada en pràctica per la Direcció Ambiental 

durant l’execució d’obres, així com les tasques de manteniment prèvies per mantenir una bona 

coberta vegetal per les pistes i reduint així l’erosió. Aquest equip de vigilància ambiental, va 

desaparèixer en el moment que les obres es van aturar, i com moltes de les mesures 

correctores, la seva tasca ha quedat inacabada. 

 

Altres mesures que volien portar a terme són les referents a la integració paisatgística dels 

diferents elements que formen el projecte. Tot i que avui dia els edificis ja s’han construït i 

aquestes mesures no apareixen en el pla. 

 

Pressupost de les mesures ambientals del projecte 

 

El pressupost total de mesures correctores ascendia a la quantitat de 242.135.152 pessetes 

que equivalen a 1.455.261,57 euros. 

 

L’estudi concloïa que l’avaluació global de l’impacte produït per les instal·lacions sobre el medi 

és de grau moderat. Qualificació atorgada fruit d’un extens anàlisi del projecte, de tots els 

factors ambientals així com de la interacció entre ambdós. Destacant el fet de no oblidar els 

efectes positius que el projecte tindria sobre l’economia i la població, i inclòs sobre l’entorn en 

general. (Farrero i Ganyet 2001) 
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7. MATRIU I VALORACIÓ DE LA MATRIU PER LA PROPOSTA 
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Signe - +  - - - - - - 

E * (extensió)  3 2 3 3 3 2 

P (persistència)  3 3 3 3 3 3 

R (recuperabilitat)  3 3 3 3 3 3 

A (acumulació)  5 5 5 5 5 5 

In (intensitat)  8 4 8 8 8 8 

Rv (reversibilitat)  3 3 3 3 3 3 

Im (impacte)  -25 -20 -25 -25 -25 -24 

Taula 7-1. Taula 6-5 acotada per iniciar la proposta. Font: Elaboració pròpia. 

 

Els impactes triats són els valorats més negativament i als que urgeix les mesures correctores. 

La realització d’aquest projecte de pistes d’esquí i complex d’oci ha tingut una forta 

repercussió al medi, segons els paràmetres valorats, ja que molts han assolit -25, el grau més 

alt de prejudicialitat. Per aquet motiu l’actuació proposada haurà de ser curosa amb els factors 

del medi físic i biòtic, al ser els més damnificats i on la seva pèrdua genera a la vegada altres 

impactes que empobreixen substancialment el medi. 

 

La pèrdua de sòl, és un dels factors clau per la riquesa del biosistema. A les zones més alpines, 

sobretot, el perfil del sòl en molts indrets és AR ( A: sòl ric pels vegetals, R: roca mare) el que 

implica poc volum de matèria aprofitable pels essers vius. Aquest perfil tant simple és molt 

susceptible a desaparèixer per factors externs i naturals, com l’erosió, a més de trobar-se en 

unes condicions climàtiques extremes que en molts casos fan irrecuperable la seva 

regeneració. És la base biològica directe per totes les espècies vegetals i en depèn la cadena 

tròfica, més o menys directament, de la gran majoria de la fauna. 

 

La pèrdua de vegetació d’interès és un impacte que no és dels més negatius però que si que és 

crucial per la riquesa ambiental, i més si es té en compte que hi ha algunes espècies rares  i a la 

zona d’interès trobem l’espai catalogat com a zona PEIN. És per això que s’ha considerat 
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indispensable la protecció d’aquesta, pels valors que atorga a l’indret i per la riquesa ambiental 

que suposa. 

 

Els canvis d’usos del sòl és un dels problemes que afecta més a la socioeconomia de la vall i als 

valors tradicionals d’aquesta, així com també a la pèrdua de qualitat biològica del sòl al passar 

de ser sòls verges a esser construïts o trepitjats amb alta freqüència. Un greu problema és la 

creació del complex d’oci al fons de la vall, conformat per equipaments com pista de gel, camp 

de golf, hotels i spa, a la única zona planera i més o menys extensa de tota la vall. Reduint així 

dràsticament l’espai per les activitats ramaderes tradicionals de la zona que des de fa segles 

han sigut el sustent de la població. 

 

La pèrdua i desplaçament d’hàbitats faunístics que ha generat la implantació de les pistes 

d’esquí sobretot, al medi faunístic és important a tenir en compte ja que altera greument la 

biodiversitat de la zona. Espècies protegides i en perill d’extinció (perdiu blanca, el trencalòs, 

Iberolacerta bonnali) habitaven a l’àrea d’estudi, i la creació de construccions i elements al seu 

hàbitat així com l’alteració del medi, interfereixen al seu desenvolupament podent suposar 

una pèrdua irreversible d’aquests valuosos exemplars. 

 

L’alteració de la dinàmica de l’aigua, on hi té cabuda tots els nombrosos cursos fluvials, 

aqüífers, embassaments naturals i tota la xarxa que se’n deriva d’ells al absorbir el desglaç de 

les valls de Filià, Manyanet i Llevata i ser el naixement de molts afluents del riu que creua la 

comarca, té un paper molt rellevant no tant sols en la dinàmica de l’aigua en si, sinó també a 

tots els factors del medi natural i antròpic als que afecta, a l’àrea estudiada i al llarg del seu 

recorregut. Totes les canalitzacions, desviaments, i embassaments artificials ja s’han construït. 

Les úniques accions que encara no interfereixen a la xarxa hídrica de la zona són les 

extraccions per crear neu artificial i els residus abocats a aquesta per l’increment de població, 

degut a l’estat del projecte avui dia. 

 

Per últim les construccions representen un impacte visual així com una interferència per la 

fauna molt important degut a la seva ubicació. Les realitzades a les pistes d’esquí es troben en 

un paratge alpí on, per la naturalesa senzilla i per l’amplitud visual d’aquest, resulten molt 

impactants. Les edificacions, amb una arquitectura no realitzada amb materials de la zona sinó 

que moltes encara amb l’esquelet de formigó al no finalitzar-les, a més dels elements 

construïts (postes del teleselles, difusors de neu artificial, etc.) i les torres d’acer de tot el 

traçat del telecabina a l’skyline de les muntanyes, generen un fort impacte paisatgístic, on 

corregir-lo  suposa una forta inversió i on hi cap la possibilitat que en cas que revifi el projecte, 

la implantació altre cop d’aquests elements generaran forts impactes altre cop. 
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8. PROPOSTA 

 

8.1 Prefaci 

En aquest document apareix el desenvolupament de la proposta de restauració ambiental i 

paisatgística de l’àmbit afectat pel projecte de pistes d’esquí i del complex residencial, 

Vallfosca Mountain Resort, analitzat i estudiat durant els apartats anteriors. 

El document mostrat prèviament ha permès acotar uns objectius, a través d’un estudi 

d’avaluació ambiental i mitjançant un anàlisi acurat de l’entorn, i  establir els factors del medi 

més afectats per aquesta actuació. 

Degut a l’abast i dimensió d’aquest projecte, no s’han pogut desenvolupar tots i cadascun dels 

aspectes on caldria actuar, però s’ha procurat intervenir als factors clau més modificats o 

vulnerables, mitjançant uns mecanismes comuns i una idea de conjunt, que ha permès 

englobar dins d’un mateix criteri les diferents actuacions proposades, per aconseguir el 

propòsit de restaurar i retornar aquells valors ecològics que ha pogut perdre aquest entorn 

natural durant la implantació del macro complex d’oci. Donant les pautes per potenciar la 

capacitat de resiliència del medi. 

La proposta desenvolupada a continuació parteix de la base d’una situació transitòria, que tant 

pot avançar cap a una finalització del projecte que s’ha deixat a mig construir, romandre 

permanentment a mig fer, o com hauria d’haver ocorregut, que l’empresa promotora aporti la 

quantitat establerta com a aval per l’atenuació de l’impacte ambiental causat i les mesures 

correctores pactades. Tot i que, aquesta última, resulta ser la opció més beneficiosa, és també, 

la més improbable, degut a la situació econòmica que pateix tant l’ empresa responsable com 

l’administració pública. 

Valorant les opcions de futur que poden resultar, i davant la impossibilitat de preveure quina 

situació es pot donar amb més probabilitat, ja que els responsables del projecte i 

l’Administració, no cedeixen alhora d’aclarir cap a on pot evolucionar i estan immersos en una 

situació legalment compromesa; aquesta proposta intenta donar solució mitjançant unes 

directrius per restaurar l’àmbit afectat, assumint la situació actual, on no s’ha finalitzat el 

projecte i on algun dia pot arribar a fer-ho. 

Les actuacions que es proposen, no pretenen retornar a l’estat original, l’estat abans de la 

implantació del projecte, aquest entorn, ja que seria, objectivament, gairebé impossible, i per 

altra banda, una actuació de tal envergadura podria resultar més perjudicial pel medi, ja que 

tornaria a generar, al seu torn, majors impactes ambientals en una zona que ja ha estat 

degradada i que just ara, comença a regenerar-se per si sola. 

Per tant les mesures establertes per la restauració, són actuacions que intenten afectar lo 

mínim als factors físics i biològics de l’entorn, durant la seva execució, tot aconseguint 

l’objectiu de pal·liar la degradació existent i potenciar la regeneració natural de l’espai alterat. 

Tot deixant la porta oberta a que, si malauradament torna a engegar-se l’esmentat projecte, 

repercuteixi el mínim possible al medi, a l’hora de desfer  aquesta restauració, i puguin tornar 

a antropitzar l’entorn sense malmetre’l com si d’un estat inicial partissin. Prenent consciència 
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que és facilitaria l’entrada en marxa, de nou, del projecte; preval, com a objectiu final de les 

decisions que estan a les nostres mans, que l’entorn natural sigui degradat el mínim possible.  

8.2 Introducció - Anàlisi del projecte 

El projecte d’oci de Vallfosca Mountain Resort comptava amb nombroses actuacions al 

territori, diferenciades sobretot per la seva ubicació: les pistes d’esquí a l’alta muntanya de la 

vall de Filià i el complex urbanístic i d’oci, al fons de la Vall Fosca, concretament al nucli 

d’Espui. 

Aquestes dues zones s’han diferenciat durant tot el treball, ja que exceptuant el nexe d’unió 

que les comunica, la pista forestal, compten amb moltes diferències a l’hora d’ésser 

treballades. Ja sigui l’escala, les variacions climàtiques, la intensitat i reversibilitat dels 

impactes generats, etc. Però tot i així conserven un mateix estat d’afectació amb uns elements 

comuns, i uns valors naturals que potenciant-los poden solventar les mancances produïdes per 

aquesta actuació antròpica. 

Als Plànols 1, 2 i 3, s’explica la ubicació del projecte (Plànol 1. Situació i àmbit del projecte), les 

afectacions que ha generat (Plànol 2: Estat actual del projecte) i les comunitats vegetals 

d’interès, que adjudiquen un valor ecològic a l’àmbit afectat, que per normativa europea 

haurien d’estar protegides, però que els interessos econòmics han relegat per darrere les 

infraestructures turístiques (Plànol 3: Hàbitats d’Interès Comunitari). 

Al Plànol 2: Estat actual del projecte, apareixen les modificacions generades i els equipaments 

que s’han implantat o estaven en procés d’implantació. Dividits en elements construïts i en 

modificacions del sòl i del seu ús. Podent  visualitzar la situació i extensió de les següents 

actuacions del projecte de pistes d’esquí i macro complex turístic, conjuntament de Filià i 

Espui. 

1. Làmines d’aigua 

2. Edificacions de pistes 

3. Urbanització 

4. Torres telecabina / Anclatge de torres 

5. Estructura formigó telecabina 

6. Postes remuntadors 

7. Edificacions prefabricades Fadesa 

8. Sola de formigó- cimentera 

9. Cobert explotació ramadera 

a. Pistes d’esquí 

b. Segona fase urbanització 

c. Zona hotelera 

d. Camp de golf 

e. Ampliació vial 
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Elements construïts 

1. Làmines d’aigua: són basses artificials situades tant a Filià com a Espui, per abastir les 

instal·lacions del sistema de neu artificial, com el sistema de reg pel camp de golf a 

Espui. Aquestes bases presenten una bona integració visual, i generen activitat 

biològica, pel que s’ha considerat mantenir-les. A més són basses que no requereixen 

de manteniment, ja que s’omplen amb l’aigua de pluja, i durant el període 

d’implantació de la vegetació de les pistes d’esquí, serà necessària l’aigua 

emmagatzemada a la bassa artificial de Filià, per poder regar durant els mesos d’estiu, 

la ressembra efectuada (Plànol 10 i Fitxa 3), aprofitant així el sistema instal·lat per 

afavorir el creixement vegetatiu sense alterar el cabal del riu Filià. Seguint la intenció 

per la qual van ser construïdes aquestes basses. Com s’esmenta a la Fitxa 1, aquest 

sistema de neu artificial instal·lat, serà retirat o tapiat (segons generi menys impacte) 

un cop s’hagi aconseguit la implantació de la vegetació. 

 

2. Edificacions de pistes: són esquelets de formigó que havien de ser els futurs edificis 

tècnics o de serveis de l’estació d’esquí, i que ara romanen inacabats. Aquestes 

edificacions, seguint el criteri de no destruir el que algun dia pugui ser tornat a 

implantar, per evitar generar més alteracions al medi, es deixaran on són. Per la seva 

ubicació, no resulten visualment destorbadores, i tampoc queden exemptes d’esser 

eliminades, un cop es tingui la seguretat que aquest projecte no s’acabarà de posar en 

funcionament mai. Com tampoc es descarta, donar-li un ús a alguna d’elles, com per 

exemple, bar-cafeteria pels esportistes de muntanya que pugen allà a practicar 

diferents esports, inclòs l’esquí alpí. Petició que s’ha intentat gestionar amb 

l’Ajuntament de La Torre de Capdella per algun grup d’habitants de la vall. 

 

3. Urbanització: dels 99 habitatges que s’havien de construir durant la primera fase 

d’execució del projecte, han quedat ben pocs inacabats. Tot i que aquesta urbanització 

segueix tenint un aspecte a mig construir, degut al material d’obra que encara ara no 

s’ha retirat: grues, tanques “rivisa”, acopis de material, etc. Per això es proposa 

emmagatzemar a les edificacions prefabricades o retirar directament a deixalleria (el 

que no sigui aprofitable) el material que destorbi dins l’àmbit on s’actua potenciant el 

bosc caducifoli altimontà (Plànol 11 i Fitxa 6). Actuació que consisteix en potenciar la 

comunitat vegetal d’aquest espai, que en part ha ocupat aquesta urbanització, per tal 

de dissimular aquesta façana del poble que ha estat urbanitzada sense seguir l’estètica 

dels pobles de la vall i naturalitzar aquesta antropització de l’espai. 

 

4. Les torres del telecabina s’han desenvolupat a la Fixa 4. 

 

5. L’estructura de formigó del telecabina s’ha desenvolupat a la Fitxa 5. 

 

6. Els postes remuntadors són els que s’observen marcats amb quadrats petits vermells 

al llarg de les pistes 9a i 5a, i creuant l’obaga de Filià des de l’inici de la pista 4a al final 

de la 3a. Aquests postes són el suport de l’estructura del telesella. D’unes dimensions 

molt més reduïdes que les de les torres del telecabina, i que fan fàcil la seva retirada 
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mitjançant helicòpter, sense generar cap impacte a l’entorn, excepte el sonor que serà 

momentani. 

 

7. Edificacions prefabricades Fadesa: són dues casetes compostes per diferents mòduls 

prefabricats, que tenien la funció d’oficines i punt de vendes. Aquestes casetes seran 

retirades degut a l’impacte visual que generen i la nul·la funcionalitat que se li pot 

trobar, exceptuant la de magatzem de material extret. És per això que durant un 

temps prudencial es mantindrà l’edificació més propera al nucli d’Espui, per fer-la 

servir amb aquesta intenció, mentre es concreta el futur del projecte, ja que està 

ubicada en un entorn amb poc potencial de revegetació i dimensions més grans, a 

diferència de la caseta de vendes, ubicada dins l’espai del pla d’Espui. 

 

8. Sola de formigó-cimentera: aquesta edificació està treballada a la Fitxa 7: Usos Espui i 

gràficament al perfil d’Espui (Plànol 6.2). 

 

9. Cobert explotació ramadera: aquesta explotació situada dins el pla d’Espui, és l’única 

que es conserva degut a que el seu propietari es va negar a vendre els terrenys a la 

promotora del projecte. A dia d’avui, les seves vaques pasturen per l’àmbit treballat. 

L’única modificació que patirà serà la regulació de la intensitat de pastura i la 

delimitació de les zones on es podrà realitzar, detallat a la Fitxa 7:Usos Espui. 

Modificacions del sòl 

a. Pistes d’esquí: treballades a la Fitxa 1: Restauració talussos i drenatges, a la Fitxa 3: 

Restauració vegetal Filià i al Plànol 10. Plantació Filià. 

 

b. Segona fase d’urbanització: aquest espai que ha patit modificació del sòl: moviments 

de terres, canvi d’ús, acopis de material, etc. Rep un tractament similar a l’element 

construït de la urbanització d’Espui (3). L’actuació d’aquesta zona s’engloba dins la 

incursió del bosc caducifoli altimontà, detallat a la Fitxa 6: Vegetació Espui i al Plànol 

11. Plantació Espui, com també gràficament a les fitxes 7 i 8: Proposta d’Espui i 

Proposta esquerra Espui.  

 

c. Zona hotelera: l’espai destinat a l’ocupació hotelera tampoc té cap element construït 

(a excepció de l’estructura del telecabina), la fase de construcció va arribar a executar 

moviments de terres tant sols. Les actuacions en aquesta zona es poden apreciar a la 

Fitxa 7: Proposta d’Espui i Fitxa 9: Proposta dreta Espui. 

 

d. Camp de golf: l’espai del camp de golf ocupa gairebé tot el Plànol 8: Proposta esquerra 

Espui, on es poden apreciar les diferents actuacions i on es detallen les més rellevants 

a la Fitxa 6: Vegetació Espui i Fitxa 7: Usos Espui. 

 

e. Ampliació vial: aquesta modificació del sòl representa una afectació molt lleu, ja que 

els vials generats a Espui, van ser definits pel pas dels camions i les roderes que van 
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generar, els vials que es troben fora de pistes són mínims, i la restauració dels vials de 

pistes, està entesa com la revegetació de les pistes, a la Fitxa 3: Restauració vegetal 

Filià. 
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8.3 Objectius – Idea de la proposta 

La idea de la proposta és la Invasió verda. La qual consisteix en potenciar les comunitats 

climàciques de l’àmbit alterat, per aconseguir mitjançant la revegetació d’aquests espais, la 

restauració ambiental, al recuperar biològicament el medi, i la restauració paisatgística, al 

jugar amb les masses vegetals per dissimular aquells elements construïts que s’han decidit 

conservar. 

Ja siguin elements construïts o alteracions al sòl, totes les actuacions de la proposta tenen el 

nexe comú que la vegetació colindant, irromp envaint les zones modificades. 

Mitjançant la recuperació de la vegetació i l’adequació del sòl per la implantació d’aquesta, 

s’aconsegueix també millorar els fluxos faunístics, i en definitiva el valor ecosistèmic de l’àmbit 

treballat. Donant a més, un valor històric i econòmic afegit  amb els usos tradicionals que han 

definit l’espai fins ara. 

Amb els Plànols 5 i 6, es representa com mitjançant aquesta idea, i la seva evolució, s’arriba a 

un estat final on la vegetació ha colonitzat els espais alterats, convertint-los en una continuació 

de la capa vegetal que tenien a la perifèria. Tant als Plànols 4 i 5, de desenvolupament de la 

Idea, com als Plànol 6.1 i 6.2, dels perfils, l’eina que impera en aquesta restauració és la 

vegetació potencial de cada comunitat vegetal. 

Hi apareix també una proposta general de l’àmbit d’Espui, ja que es tracta d’un espai més 

reduït, i amb unes característiques climàtiques i geogràfiques que donen més joc a la proposta, 

tant per tenir unes comunitats vegetals més diverses com pels usos i elements a restaurar.  

Per aquest motiu s’ha realitzat un plànol detallat amb els elements que composen la proposta 

d’aquest espai. 

Als Plànols 7, 8 i 9, apareix una distribució de l’espai treballat amb els elements que 

intervindran en ell, per arribar a l’estat final desitjat. 

Composat predominantment per la vegetació boscosa que envaeix el límit que separa l’espai 

natural de l’espai antropitzat (nucli d’Espui i carretera), i s’endinsa cap als marges de l’àmbit, 

generant una continuació del bosc, afavorint així la renaturalització de la zona alterada i 

aconseguint aïllar amb la vegetació, els elements antròpics, evitant que succeeixi a la inversa 

com fins ara, on els elements antròpics han desplaçat la vegetació i la fauna natural de lloc. 

Altres factors com la potenciació del bosc de ribera al voltant dels cursos fluvials, miren 

d’aconseguir el mateix propòsit de revifar biològicament l’espai treballat. Essent uns corredors 

verds per promoure l’entrada dins l’àmbit de la vegetació i la fauna dels perímetres de la vall. 

La revegetació dels marges dels camins pels vianants amb arbustives comestibles per fer 

atractiu, tant per la població com per la fauna, el recorregut per la zona, o la potenciació de 

l’HIC de pastures humides oligotròfiques sobre substrats calcaris (Molinion caeruleae) sobre el 

que recau també la pastura bovina i equina, entre altres.  
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8.4 Criteris de desenvolupament-Fitxes tècniques 

A les següents fitxes es desenvolupa la restauració ambiental i paisatgística als diferents 

elements implantats pel projecte que s’han considerat més rellevants. Ja sigui solucions a 

elements construïts (Fitxa 4 i 5),  restauració del sòl (Fitxa 1), potenciació de la vegetació (Fitxa 

2, 3 i 6) o dels usos del sòl (Fitxa 7). Tant per la zona de Filià com per Espui. 

8.4.1 Àmbit Filià 
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8.4.2 Àmbit Espui 
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CONCLUSIONS 

Afrontar aquest treball ha permès obtenir unes idees finals del contingut teòric i pràctic 

(plànols i fitxes) desenvolupat, idees que han sigut objecte de discussió i entorn les quals el 

treball s’ha anat definint. Les principals conclusions a les que s’ha arribat a la fi d’aquest 

document s’esmenten a continuació: 

 

L’home és el principal element pertorbador, s’ha d’establir un equilibri home-natura per 

plantejar qualsevol tipus de projecte, mitjançant el qual aquests dos factors puguin 

desenvolupar-se sinèrgicament i beneficiant-se mútuament de manera respectuosa. 

 

El sòl és el principal factor pertorbat pel projecte i el que rep majors conseqüències al ser 

l’element sustentador de la vegetació i per tant el motor de la cadena tròfica.  

La restauració té per objectiu principal restablir la qualitat del sòl per a que prosperi la 

vegetació implantada i siguin viables els fluxos faunístics dins l’àmbit. Si no es dóna prioritat a 

la restauració del sòl, difícilment s’assolirà una invasió de la vegetació. 

 

La vegetació que envaeix els elements construïts és l’eina per solucionar l’afectació visual i 

l’afectació al medi biòtic que aquests han generat al paisatge. 

La invasió ha resultat ser un bon mètode per actuar a tots els diferents elements implantats 

pel projecte de la mateixa manera (torres del telecabina, estructures de formigó, pistes 

d’esquí, camp de golf...) permetent establir una idea de conjunt que dona identitat i sentit a la 

restauració a més de brindar un valor afegit al generar nous usos al sòl. 

 

Les bases, criteris i principis de restauració compten amb la problemàtica de la incertesa de 

futur del projecte de pistes d’esquí. Les actuacions proposades s’han adaptat a aquesta 

situació transitòria adoptant un criteri que permet dur a terme el seguit d’accions proposades, 

actuant el mínim possible sobre factors naturals per no dificultar la seva regeneració.  

El criteri consisteix en voler conservar o reutilitzar amb un nou ús aquells elements implantats 

per les pistes d’esquí i pel complex d’oci a Espui, si aquests poden aportar un benefici a 

l’entorn superior a la degradació que patiria amb la seva retirada. Sobretot tenint en compte 

que els esmentats elements construïts poden algun dia tornar-se a instal·lar si aquest projecte 

es torna a posar en marxa. En el cas que de tenir la seguretat que no es tornarà a iniciar el 

projecte el plantejament seria el de retirar aquests elements construïts, però com no és el cas 

de la situació actual s’han buscat alternatives viables per ambdues parts, pel medi natural i pel 

projecte. 

 

Els objectius plantejats han resultat adients per desenvolupar la proposta de restauració al 

estar dimensionats a l’envergadura del projecte. El coneixement assolit durant l’estudi de 

l’entorn ha permès saber on era més urgent actuar i sobretot amb quina intensitat. 

 

L’estudi d’impacte ambiental ha servit per acotar les necessitats de l’àmbit afectat mitjançant 

una actualització dels impactes que es preveien al Pla de domini esquiable de Filià amb els 

quals s’ha pogut crear una matriu on quantificar els impactes generats. L’estudi dels impactes 
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ha generat un valor numèric per poder contrastar, segons un mètode de valoració d’impactes 

reconegut, el que s’intuïa. 

Un cop obtinguda la matriu, aquesta ha servit de base per plantejar el primers passos per tal 

d’efectuar una restauració ambiental, ja que tenint en compte la dimensió del projecte ha 

resultat impossible donar una resposta precisa a tots els elements afectats. 

 

REFLEXIONS FINALS 

L’estudi i els principis de restauració realitzats s’han desenvolupat seguint la base de  

coneixement adquirida al llarg d’aquests anys juntament amb la inquietud de saber quines 

necessitats pot requerir el medi i com actuar davant d’aquestes, amb la finalitat d’entreveure  

les possibilitats reals de recuperar l’entorn. 

Les pertorbacions que s’aprecien a simple vista han motivat una  recerca per conèixer 

l’afectació total que s’ha produït al medi. 

Els diversos factors que composen l’entorn han buscat donar una perspectiva global de la 

repercussió del projecte amb la idea d’assolir un criteri basat en arguments contrastats per 

defensar la desproporció d’unes actuacions de tal envergadura com les que s’han treballat. 

 

Tot i que encara queda molt per treballar, al document hi ha reflectits per una banda els 

elements que composen aquest àmbit i li donen una identitat així com també les accions que 

han anat modificant l’entorn i  han fet del lloc el que és ara. L’estudi de la zona ha propiciat 

veure d’una manera més clara i tècnica les repercussions fruit de les decisions humanes en 

aquest entorn. El fet d’apreciar com aquestes decisions repercuteixen al medi m’ha fet 

prendre responsabilitat a l’hora de plantejar la manera més òptima de restaurar, adonant-me 

de que cada petita acció, sobretot en un medi poc alterat per l’home, pot generar grans 

pertorbacions difícils de restablir. 

 

L’àmbit del projecte és una zona on gràcies a que no hi ha hagut grans fluxos poblacionals ni 

econòmics s’ha pogut conservar amb un alt valor ambiental, però on, malauradament pels 

sistemes naturals, s’hi genera un conflicte social de despoblament i falta de recursos difícil de 

compaginar amb una preservació del medi. Aquest desequilibri requereix de solució essent el 

turisme la via més directa a seguir, però la gestió per part dels òrgans responsables es vital per 

assegurar una conservació i protecció de la qualitat ambiental i del teixit històric de la vall. En 

aquest cas, les decisions han anat lligades als interessos econòmics i s’ha produït una forta 

especulació, relegant els interessos naturals en última instància i per tant obtenint com a 

resultat un abandó del projecte sense les mesures correctores necessàries, fet que provoca 

que les conseqüències d’aquest perdurin molt de temps si no hi ha cap actuació important.  

 

Queda clar que la societat requereix d’una reestructuració dels sectors econòmics i una ajuda 

per desenvolupar el sector serveis, però cal un dimensionament adequat i lligat a la identitat 

de la vall, així com unes garanties a l’hora de plantejar-ho per a que no torni a succeir una 

acció desproporcionada i amb tals conseqüències com la que estem discutint. 

Un model des del meu parer viable és un desenvolupament del sector serveis que potenciï els 

establiments existents i segueixi el seu model propi, una edificació on prevalgui aprofitar totes 

les construccions deshabitades de la vall, un desenvolupament turístic que promogui l’espai 
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natural existent, que disposa de molt atractiu per si sol, i la implantació d’un oci respectuós 

amb la natura. Tot i que probablement aquest model no generi tants ingressos com la 

urbanització i la construcció hotelera serà a més llarg termini un benefici tangible pels 

habitants i per tot el conjunt de la vall. 

 

Per últim cal destacar la motivació inicial en la realització del document que ha anat creixent a 

mesura que s’aprofundia al treball, veient la necessitat d’explicar diversos factors que no 

intervenen directament als principis proposats però que són bàsics per entendre el paisatge, 

per entendre la situació de la qual es parteix i tenir consciència del marc contextual en el que 

es troba l’esmentat projecte, per poder realitzar així una valoració pròpia.  

D’acord amb la intenció d’aquest document d’informar de l’estat en que es troba tant el medi 

com la població, s’han establert unes bases viables per iniciar l’objectiu de restaurar la zona 

afectada a més de donar-la a conèixer per intentar que no s’allargui gaire més la situació 

actual. 
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