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CAPÍTOL 3: 

PRIMERES DÈCADES (1900 – 1946) 
 
 
 
 
 
 

3.1.- COMUNICACIONS. 
 

Havent entrat en el segle XX, l’anhelada comunicació amb el Pallars, la qual 
demanaven des de molt enrera els pobles de l’Alta Ribagorça, no havia passat 
dels projectes i promeses per part de la Diputació de Lleida. 
 

Va donar-se el primer cas, al març de 1912, quan la companyia franco-
suïssa "Energia Eléctrica de Catalunya", constituïda el setembre de 1911, amb la 
finalitat de promoure el salt de Cabdella, construí en noranta dies la carretera de 
la Pobla a Cabdella, cobrint una distancia de 30 quilòmetres. Els deu quilòmetres 
primers d'aquesta nova ruta que havia obert I'energia  per tal de poder fornir les 
obres de Cabdella dels importants subministraments que feien necessaris la 
marxa dels treballs, resolia fins a Senterada, el primer tram de la carretera al Pont 
de Suert.  
 

La instauració de la Dictadura, el 23 de setembre de 1923, pel general Primo 
de Rivera, no fou causa immediata de cap acció que pogués contribuir a tòrcer el 
tarannà habitual i rutinari dels anys anteriors. 
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L'efecte o empremta més positiva de l'acció del règim dictatorial que imposà 

al país el nou cap de govern, pel que fa a l’Alta Ribagorça es traduí en l'impuls 
que conegueren les obres de la carretera de la Pobla de Segur al Pont de Suert, 
carretera que des del 1912 romania aturada a Senterada. Fins el 1924 no es 
varen reemprendre les obres, aconseguint-se aquell any d'arribar a Xerallo, al peu 
del port de Perves. Una tercera fase la constituí la construcció de la carretera de 
Xerallo al pont de Gironella, a la sortida de la vall de Malpàs, a cura de l'empresari 
Francesc Cases, de la Pobla de Segur, i el trajecte restant fins al Pont de Suert, 
uns 10 quilòmetres, l'empresa "Construcciones Piera". 
 

Les dificultats a vèncer, com es pot veure en la figura 3.1, atesos els 
escassos mitjans de l’època foren enormes, i les obres que s'allargaren per unes i 
altres causes excessivament, no finalitzaren fins el 1934. 

 
 

 
     

Figura 3.1.-Fotografia de la construcció de la carretera de Pobla a Pont de Suert. 
Font: Fons històric d’ENHER. 

 
 

Aquesta carretera que tan tardanament obria la comarca a l'exterior va 
permetre que hi podessin arribar els transports rodats, i que l'Alta Ribagorça 
denotés els anys immediats a l'esclat del conflicte civil, una forta empenta. 

 
La resta de comunicacions, és a dir, amb la Vall d'Aran pel port de Vielha, a 

través del túnel obert el 1949, del Pont de Suert a Caldes i Cavallers, del Pont de 
Suert a Castilló i Benasc, o la d'Areny i el Pont de Montanyana, per Escales, 
perduraren com a camins de ferradura, fins que entre els anys quaranta i 
cinquanta, els fenomen dels aprofitaments hidroelèctrics engegats per l'empresa 
ENHER ho transformà tot, com es comprovarà en el següent capítol. 
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Així que la comarca fou progressant en la millora de la comunicació, foren 

també adaptant-se altres serveis, o en tot cas perfeccionant-se aquells que ja 
existien. D’aquesta manera, el servei de Correus, que ja havia estat implantat amb 
caràcter regular als inicis del segle XIX, i que amb l'obertura de la carretera de la 
Pobla al Pont, i seguint les diverses fases que hem explicat, es féu més ràpid i 
molt més còmode. Servint-se dels vehicles que circulaven, primer fins a 
Senterada, després a Xerallo i al pont de Gironella, i finalment al Pont de Suert, 
pogué obviar el llarg recorregut a peu que suposava el trasllat de la 
correspondència des de la Pobla de Segur. 
 

Per aquest temps s'estudiaven anteriors projectes d'aprofitaments hidràulics 
de la Noguera Ribagorçana, que no passaren però de la fase d'estudis. Eren 
concessions que havien estat sol·licitades i atorgades en principi a la "Riegos y 
Fuerzas del Ebro". 
 

Arran de la carretera que enllaçava amb el Pallars pogué activar-se l’ex-
plotació forestal, que continuava lluitant amb els inconvenients de la llunyania dels 
punts d’embarg. 
 

El 1936 la carretera va arribar a Vilaller i per la banda d'Osca hi havia arribat 
el 1934, a la població d'Aren, que distava encara del Pont de Suert uns 24 
quilòmetres. En la figura es pot apreciar com l’evolució de les comunicacions a la 
Comarca va ser lenta però constant, degut a les difícils condicions de treball de 
l’època i de la zona. 

 
En la següent figura es pot observar la lenta evolució de les comunicacions 

que fins aleshores s’havia realitzat a la comarca. 
 
 
 
          

ANY INAUGURACIÓ: 
 

        - 1912 
          
        - 1924 

  
        - 1934 

 
        - 1934 

 
        - 1936 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.- Evolució construcció carreteres a l’Alta Ribagorça. 
Font: Elaboració pròpia a partir plànols Internet ( www.gencat.es ) 
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3.2.- CALDES DE BOÍ. 
 

La tradició atribueix que la utilització de les fonts de Caldes es feia ja en 
l’època romana. Molts autors citen la seva existència ja  durant el segle XI i la 
pròpia denominació de "Caldes" és d'arrel clarament romana, ja que d’aquesta 
manera adjectivaren tots els establiments termals. 
  

La història del balneari de Caldes de Boí, fins arribar a ésser adjudicat a 
particulars, com a conseqüència de la política desamortitzadora iniciada el 
1835, passa pel nexe i suport d’una associació denominada la 
"Consorcia de la Vall de Boí" i que perdurà des de la seva fundació el 1532, 
fins la vandàlica ocupació del Santuari i la resta de dependències de Caldes, 
el setembre de 1868. Ja abans, el 1854, havia estat objecte d'uns primers 
atacs i d’una transitòria ocupació, i que obrí la bretxa de la seva posterior 
confiscació, quan la Diputació de Lleida, aprofitant els actes de la revolució de 
1868, confirmà I'espoli fet a l'Església, i assumí l'administració del balneari, per a 
incloure'l en el catàleg de béns, que per la seva condició de desamortitzables, 
havien d'integrar la llista de finques a subhastar. 
 

Caldes, tant com una estació termal era un Santuari Marià de molt sentides 
devocions dels pobles de la Vall de Boí, amb àmplia ramificació en altres 
indrets. Ni les lleis desamortitzadores de Toreno, el 1835, de Mendizábal, el 
1836, o de Madoz, el 1855, havien afectat la supervivència del santuari i dels 
banys, que continuaren sotmesos a la jurisdicció material i espiritual de la 
diòcesi d'Urgell. 
 

Un dels problemes que al llarg del temps condicionà l’existència del Balneari 
de Caldes  fou la dificultat d'accedir- hi, situat com era al cor d’una vall, envoltada 
de les més altes barreres orogràfiques, i sense altres camins que les ancestrals 
rutes de ferradura, a través dels ports de Perves, d'Erta, de Caldes, del pas 
d’Escales, del port de Benasc o del port de Vielha. 
 

La carretera de La Pobla de Segur, com s’ha vist anteriorment, pels ports de 
Perves i de Viu, el 1924 arribava a Xerallo, i el 1934 al Pont de Suert. Això 
esdevingué un pas molt important en el camí de Caldes. Haurien de transcórrer 
encara uns quants anys, fins el 1952, perquè el balneari quedés comunicat per 
carretera amb l'exterior. 
 

Foren les obres de I'ENHER, com més endavant es veurà, el revulsiu, 
prenent l’Empresa pel seu compte, obligada com era per la construcció de les 
centrals de Llesp, de Boí i de Caldes, la realització d’una via que travessant la 
vall d'un a l'altre extrem facilités el trasllat del personal i materials als centres de 
treball. 
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Entre els anys 1946 i 1947, quan la comarca vivia els primers compassos 

del gran "boom" que suposaren els treballs de I'ENHER, s’abordava una 
ampliació de l'hotel, aixecant una tercera planta, destinada íntegrament a noves 
habitacions. Va reformar-se al mateix temps tota la planta baixa, dotant-la de 
noves instal·lacions de cafeteria, de menjador i establint una prolongació de 
l'edifici, mitjançant passadís interior que comunicava amb l'edifici dels banys. 

 
Després d'uns primers intents, els anys 1931 i 1932, de posar a la venda 

aigua embotellada de la font del Bou, l'experiment quallaria definitivament a 
partir de 1955 que s'estrenava una moderna planta embotelladora, amb capacitat 
de tractar fins a 140.000 litres diaris. 
 

La transformació i millora de les instal·lacions de Caldes han estat tan profundes 
en tots els aspectes, que unida a la riquesa de les aigües, factor de l'indiscutible 
prestigi d'aquesta singular estació termal de l'Alta Ribagorça, l'han convertit en la 
més cabdal i emblemàtica de les indústries històriques de la comarca. 
 
 

3.3.- LA MIPSA. 
 

La constatació de les reserves minerals que albergaven el subsòl de diversos 
indrets de l’Alta Ribagorça era cosa coneguda de la majoria, i al seu entorn s'hi 
havia especulat reiteradament. Únicament les grans dificultats del transport, per la 
manca de vies de comunicació, havia impedit que l’explotació racional de les 
riqueses del carbó, el plom, el ferro, el coure i altres minerals pogués abordar-se 
en termes de rendibilitat. 
 

Aquestes explotacions, foren descobertes per Victoriano Muñoz a raó del seu 
càrrec a la Diputació de Lleida. Aquest, fou el Director d’Obres Públiques de la 
mateixa entre els anys 1925 i 1935, i com a coneixedor que era del territori, se li 
encarregà el projecte per part d’uns empresaris de Barcelona disposats a explotar 
les mines. Aquesta situació s’ha repetit històricament en l’àmbit de l’Enginyeria 
Civil, ja que els funcionaris de càrrecs públics d’una zona són els qui millor 
coneixen el territori i mes facilitats tenen per actuar-hi, sobretot en aquells temps 
en que la mobilitat entre distintes zones era molt mes reduïda. 

 
Aquesta explotació adquiriria un tarannà nou i de fort dinamisme, arran de 

constituir-se el 1931, l'empresa Minera Industrial Pirenaica S.A. (MIPSA), amb la 
finalitat d'activar les mines de carbó del sector de Malpàs.  
 

Com s’explica a la tesina ‘’La visió en xarxa de Dn. Victoriano Muñoz i Oms’’ 
(Díaz Rull, 2003), Joan Vallès i Pujals era un empresari de Terrassa de llarga 
trajectòria política com a regidor de Barcelona (1909-1914), diputat provincial, 
senador per Girona (1916), president de la Diputació de Barcelona (1918-1924), 
conseller de la Mancomunitat i diputat per Girona amb la República. Ell, va ser qui 
li encarregà a Victoriano Muñoz l’elaboració del projecte del camí d’enllaç de les 
mines de Malpàs, de les quals era soci. 
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D’aquesta manera fou com es conegué Victoriano Muñoz amb aquests 

empresaris i així es constituí a Barcelona, al despatx del Sr. Vallés i Pujals, la 
societat Minera Industrial Pirenaica S.A. (MIPSA) amb un capital social de un milió 
de pessetes. 

 
Al llibre ‘’Victoriano Muñoz, enginyer’’ (Sánchez Vilanova, 1993) hi trobem 

unes paraules dites pel propi Victoriano Muñoz on explica la creació de l’empresa: 
 
 

‘’ Nosotros, románticos cien por cien, generosos cien por cien, espirituales 
cien por cien, únicamente íbamos detrás de una creación, detrás de un 
espíritu, detrás de producir un bien. Y así nos ilusionamos con un castillo 
lejano como significaba la zona de la Ribagorzana en aquélla época difícil 
de conquistar – hoy es fácilmente accesible – en que las dificultades de la 
naturaleza, la orografía, la hidrografía, todo lo complicaba.... 
Y así creamos MIPSA, con verdadera ilusión , más bien diría con 
verdadero fanatismo, porque aquello no era  perseguir ni lucro, ni buscar 
nada; nos iluminaba únicamente un espíritu creador; un espíritu de 
insomnio, un espíritu de ilusión...’’ 

 
 
És aquest l’afany que demostraven els homes de MIPSA per obrir nous 

camins i posar en marxa noves iniciatives a l'entorn de les possibilitats de la 
comarca, que suposessin factors creadors de riquesa i de treball amb influències 
en la transformació socio-econòmica dels pobles de la zona. 
 

La creació de la MIPSA tindria una importància cabdal en el desenvolu-
pament de l'Alta Ribagorça, no tant pel pes de les explotacions mineres tot i que 
foren importants, sinó per que seria directament o indirectament el factor que 
descabdellaria la formidable concepció dels aprofitaments hidroelèctrics de la 
conca de la Ribagorçana, com mes endavant s’explicarà, a través de l'empresa 
ENHER. 
 

El carbó extret de les dues mines, anomenades "Júpiter" i "Egara", era enviat 
en transports per carretera fins a Balaguer, estació de ferrocarril que llavors era la 
mes propera a la zona, per ésser d’allí situat als diversos centres de consum. En 
una primera etapa, el carbó havia d'ésser traslladat de les mines, situades a 
l’extrem de la vall de Malpàs fins al port de Gironella a lloms d'animals. 
 

L’auge de les mines de Malpàs coincidí o el propiciaren les grans mancances 
de postguerra, que feren de l'explotació d’aquests i la resta de jaciments un factor 
essencial de l'economia del país, necessitada com estava de recursos, fossin de 
l'ordre que fossin, per tal de seguir endavant. Llavors, l'extracció del mineral de 
Malpàs assoliria els màxims nivells de la seva història. El problema el seguí 
constituint el transport als centres de consum, tot i que l'empresa desbordada en 
certa forma pels ritmes d'extracció i de reserves acumulades s'havia llançat a 
contractar tots els vehicles que fossin disponibles a la zona. 
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Un invent destacat fou la instal·lació ja aleshores d’una petita central tèrmica 

a la zona de Malpàs, que funcionant a partir d’alguns materials de rebuig 
s’aconseguia abastar el consum energètic de l’explotació. 

 
La MIPSA representà per a l'economia de la comarca, un primer assaig 

d'empresa capaç de donar treball a un gran nombre de persones, i alhora de 
mobilitzar altres sectors com eren petits tallers de reparació, comerços pel 
subministrament, política d'allotjaments, establiments de fonda, utilització 
d'electricistes, fusters i altres industrials, com a elements que feia necessari 
d'inserir en el procés que exigia el funcionament de l'Empresa. 
 

Els mitjans i tot el sistema d'explotació que s'emprava continuaven essent 
força rudimentaris. Haurien de passar alguns anys per que tots els processos tant 
a Malpàs com a Bono, l'altre pol miner de la comarca, al sector de Cierco, es 
racionalitzessin molt més.  
 

Aquest avanç va fer que l’empresa esdevingué de gran utilitat i altament 
rendible en els seus resultats quan l’any 1944 es feia la compra d’una serradora 
mecànica, a l’empresa Castro. Aquesta serradora s’instal·là a la sortida de Pont 
de Suert, en la direcció a Pobla de Segur. 
 

La serradora permeté a MIPSA fornir amb comoditat les seves empreses de 
Malpàs i Cierco, sotmeses per la seva naturalesa a constants treballs 
d’entibaments a l’interior de les galeries, a més d’acudir al mercat internacional 
aprofitant les grans reserves naturals de la comarca. 
 

Els primers anys de l’explotació de plom de Cierco, aquesta es limitava a 
extreure el material i trametre’l a altres centres, on es duien a terme les 
subsegüents tasques de destriament i comercialització. Més tard, s’instal·laren a 
la pròpia zona de les mines uns rentadors que seleccionaven, per decantació, els 
materials aprofitables de plom i de plata. Amb els anys fou perfeccionant-se el 
procés, fins aconseguir l’obtenció de lingots que en facilitava el seu transport. 
 

No es pot oblidar la gran repercussió econòmica que tingué tota la comarca 
arran de l’explotació d’aquestes mines. La MIPSA propiciava la contractació d’una 
nombrosa nòmina d’operaris, la qual cosa es convertia en oportuna sortida al gran 
problema de la comarca, que des de sempre havia estat la manca de llocs de 
treball. 
 

Molts d’aquests operaris eren joves que per tal d’evitar-se l’obligada 
prestació del servei militar en casernes i campaments, escollia treballar a les 
mines.  
 

Cap a  l’any 1940, les mines de Malpàs enregistraven una producció d'unes 
100 tones diàries, i ocupaven entre les 190 i 210 persones. Conseqüència 
d’aquesta dinàmica de la MIPSA, el cens laboral de l’Alta Ribagorça experimentà 
un notable augment, convertint-se l’activitat minera en suport destacat de 
l’economia de la zona.  
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Cap a mitjans de la dècada dels 40 i degut a la necessitat que tenia la firma 

de comptar amb una font pròpia de producció elèctrica (apart de la central 
tèrmica, ja obsoleta) en un moment crucial pel país, l’empresa construí una central 
al a vall.  Cal recordar les restriccions elèctriques que sumien la indústria i els 
serveis a les mes difícils servituds durant aquella època. 
 

Així, es construí la primera central, anticipi del que més tard seria la gran 
explotació de centrals elèctriques a la Comarca. Era situada a la Vall de Barravés, 
sector de Senet. Es tractava d’una central molt elemental, de menys de 100 cv, 
equipada d’una única turbina, tipus Francis, d’eix horitzontal amb dinamo 
acoblada i que alimentava un senzill canal de derivació que aprofitava les aigües 
del riu Llauset.  
 

La central no comptava amb transformador  de sortida, alimentant en alta 
tensió les mines de plom uns metres mes enllà. Allí es on hi havia el 
transformador a baixa tensió.  
 

Aviat es comprovà que aquesta central restava lluny de poder complir els 
objectius que es proposaven els gestors de la MIPSA, i d’aquí que obtinguessin 
de l’Administració l’encàrrec de  substituir la primera per una altra de molta més 
potència, al mateix lloc que l’anterior i servint-se de la mateixa concessió del 
Llauset. 
 

Aquesta nova central fou equipada de dos grups, amb turbina de sistema 
Pelton, de 1000 cv. i alternadors de 850 kVA. La seva producció es destinà 
principalment a alimentar els circuits de les mines de Malpàs, de la serradora de 
Pont de Suert i de les mines de Cierco. La més gran utilitat tanmateix d'aquesta 
central de Llauset, reformada i ampliada, es demostraria en posar-se en marxa els 
grandiosos projectes de l'ENHER, a partir dels primers mesos de 1947, ja que la 
mateixa, fins poder disposar l'Empresa de l'energia dels primers salts, forniria tots 
els treballs i serveis en curs. En la figura 3.3 es pot observar la localització de les 
dues explotacions mineres i de la primera central pot fornir d’energia a aquestes. 
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Figura 3.3.- Localització de les explotacions de la MIPSA. 
Font: Elaboració pròpia a partir de mapes de www.gencat.es 

 
 

Un factor que conferí al seu dia a les mines de plom de Cierco una 
importància excepcional fou el fet que a través de llur producció, pogués 
l'empresa ENHER finançar una part important de les compres de maquinària a 
l'estranger. 
 

Aquestes compres formalitzades a través de bescanvis de matèries primes, 
varen permetre als homes de I'ENHER de proveir-se dels necessaris equips 
generadors d'algunes de les centrals que es posaren en funcionament entre els 
anys 1952 i 1957. No es pot oblidar que el país passava pels moments més àlgids 
del blocatge internacional, que havia de donar peu, en els aspectes econòmics, a 
una mena d'autarquia nacional. 
 

Més endavant, aquestes explotacions van tenir una importància cabdal 
durant la futura construcció de les explotacions hidroelèctriques. El carbó extret de 
les mines, era utilitzat per a fer funcionar una cimentera a la zona de Xerallo, i 
aquest ciment, seria el que ajudaria a la construcció de les presses, com 
s’explicarà detalladament en el capítol següent. 

 
Les mines de Cierco, que han perdurat fins l'any 1984, constituïren durant 

prop de quaranta-cinc anys, com s’ha explicat, una important activitat per la 
comarca. 
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3.4.- SOCIETAT 
 

En l’aspecte  poblacional, l’Alta Ribagorça igual que totes les comarques de 
muntanya, seguia una tendència negativa en l’evolució de la seva població. La 
comarca vivia en autarquia pura degut a les precàries comunicacions que tenia la 
comarca, a més de la difícil situació mundial degut a les constants guerres, que 
mes endavant acabarien desencadenant en la primera guerra mundial. 

 
L’any 1936, comença la guerra civil espanyola i es feia evident que els seus 

efectes condicionaven més acusadament la zona republicana, amb una manca 
d'abastament generalitzat de queviures i de la major part d'articles de consum i 
d'equip. S'havia apoderat de la ciutadania un sentiment de provisionalitat, i tot això 
ajudava a crear una actitud de derrotisme. D'aquest clima se'n ressentia 
l'economia de la comarca, abocada de manera creixent a una falta d'expectatives, 
i sense la qual, és difícil que ningú se senti animat a invertir, ni a produir. Seqüela 
curiosa d'aquesta situació en fou la circulació de moneda pròpia. 

 
 

 
 

Figura 3.4.- Imatge de Pont de Suert als inicis dels anys trenta. 
Font: Fons Històric d’ENHER. 

 
 

Ben aviat, la pressió es féu irresistible, produint-se llavors una desbandada, a 
la qual, juntament a les tropes republicanes que es retiraven apressadament, s'hi 
afegiren civils i famílies que per la seva significació esquerrana temien ésser 
objecte de les represàlies dels vencedors.  
 

L'Alta Ribagorça enregistrà la fugida pels ports de Vielha i de Caldes, 
d'aquells elements que havien format part dels comitès locals o que havien tingut 
alguna mena de protagonisme amb el govern de la República. 
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La guerra a l'Alta Ribagorça, per la seva situació geogràfica, allunyada de les 

línies dels fronts que s'havien establert a les comarques del Pallars des de les 
estimacions de Comiols, seguint l'ampla serralada del Boumort, de Pentina de la 
Vall de Soriguera, i en general de la conca de la Noguera Pallaresa, fins la 
frontera per les valls de Farrera i de Cardós, no conegué altres vicissituds que els 
d'aquesta pacífica ocupació que s'ha descrit en dos o tres dies pels efectius d’una 
sola companyia. 
 

Així mentre a les zones del Pallars Sobirà i Pallars Jussà, la guerra es feia 
crònica, amb grans moviments de tropa, atacs de l'aviació i sagnants combats, a 
l'Alta Ribagorça únicament la nova situació es feia notar pels canvis en l'estructura 
política dels municipis, sota les consignes d'obligat compliment que foren 
impartint-se. 

 
Amb tot, l'Alta Ribagorça, deficitària de cereals i d'altres articles bàsics, i amb 

una economia rural quasi circumscrita als aspectes ramaders, va conèixer llavors 
grans mancances, degut a que s’hagué de sotmetre al règim de racionaments. 
 

La difícil situació havia generat un fre a la utilització tecnològica que des dels 
últims anys de la Dictadura i període de la República, s'havia anat aplicant a les 
labors agrícoles. El gran trasbals europeu, unit a les restriccions interiors en 
matèria de carburants i juntament amb les dificultats d'un mercat exterior 
d'escassa o nul·la capacitat importadora per la debilitat econòmica que el règim 
acusava, s'aliaren per a fer de la tradicional explotació ramadera, una de les 
activitats més vendibles de la comarca. 
 

Una creixent demanda de mules i matxos per part de les zones del Centre i 
de Llevant, estimulades pel règim a posar-les en conreu intensiu, com a forma de 
pal·liar els enormes dèficits del país, privar com era de poder subministrar-se de 
l'exterior, convertint la fira de Salas de Pallars, en una de les més importants 
llotges de contractació de l'estat.  
 

En conjunt la producció de la zona fou important, i globalment esdevingué un 
factor econòmic molt destacar, contribuint, en aquells anys de misèria 
generalitzada, a mantenir nivells envejables per una comarca que havia 
d'enfrontar-se, com la resta del país, a les subsegüents dificultats del moment. 

 
Funcionava un servei de Correus i de Telègraf, però no el de telèfon, que no 

hi arribaria fins l'any 1947, de la ma d’ENHER. Anteriorment hi havia existir una 
mena de línia militar, per la que es mantenien conferencies sempre com a 
emergència o cas excepcional. 
 

La indústria que existia a la comarca, apart de l’extracció de minerals que 
hem explicat, es limitava a una fàbrica tèxtil al Pont de Suert, una serradora al 
Pont de Suert, de MIPSA, i una altra al poble de Senet i uns quants petits tallers, 
amb alguna indústria de signe casolà, que en conjunt no suposaven cap factor 
d’importància en el mercat del treball. 
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També hi existien ja aleshores unes petites indústries de producció elèctrica 

al Pont i a Vilaller, amb el funcionament d’alguns molins de mòlta de grans. 
 

L'empresa MIPSA, en concordància amb l'esperit bastant idealista dels seus 
promotors, com hem pogut observar en les paraules de Victoriano Muñoz sobre la 
creació de l’empresa, tractà sempre de compaginar les activitats industrials amb 
una definida acció d'atenció social a la persona, que es materialitzà en: 
 

 
• La creació d’una Escola Patronal amb ensenyament primari i de segon 

grau. 
• Instal·lació d’albergs a la comarca. 
• Creació d’un Economat Laboral. 
• Construcció d’una biblioteca. 
• Creació d’assegurances especials per als treballadors de les mines. 
• Construcció de grups d’habitatges als municipis de Malpàs i Vilaller. 
• Potenciació de l’estudi per als fills de treballadors amb curset especials i la 

creació d’ajuts i beques. 
 

Com més endavant es veurà, aquest fou l’esperit que heretà l’empresa 
ENHER. 


