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CAPÍTOL 4: 

1946 – 1962. 
 
 
 
 
 
 

4.1.- INTRODUCCIÓ. 
 

El fenomen de les obres a l'entorn dels aprofitaments que s'havien fet dels 
cabals de la Noguera Pallaresa a la zona de Cabdella, els anys deu i vint a la 
comarca del Baix Pallars, a efectes d'obtenir-ne una producció energètica, i que 
tant d’influència havia tingut en la transformació i prosperitat de tota la zona, es 
repetiria, a partir del 1946, a la comarca de l'Alta Ribagorça, amb la realització 
dels programes hidroelèctrics que havien motivat la creació de l'Empresa Nacional 
Hidroeléctrica Ribagorzana S.A., coneguda per I'ENHER. 

 
Ja anteriorment altres grups d’empresaris havien estudiat plans a l’entorn per 

regular i explotar les aigües d’aquest sector de la geografia catalana, però no 
seria fins l’any 1940 i part de 1941 que Victoriano Muñoz realitzaria un rigorós pla 
integral que suposava un aprofitament exhaustiu dels cabals de la Comarca, i que 
el 1950 donaria a conèixer amb el títol ‘’ Estudio y Sistematización de los 
Recursos hidroeléctricos de la cuenca del Noguera Ribagorzana ’’.  
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Aquest estudi, inicialment fou concebut per a poder oferir a empresaris 

hidroelèctriques ja existents a Catalunya la idea d’un aprofitament integral, en la 
mesura del progrés per a tot el país que tenia Dn. Victoriano.  

 
En aquell temps, l’empresa existent mes important era ‘’Barcelona Traction, 

Light and Power Company, Limited’’, constituïda a Toronto (Canadà) i que creà i 
desenvolupà la primera xarxa moderna de producció i distribució d'energia 
elèctrica a Catalunya, on fou coneguda amb el nom de la Canadenca. L’empresa, 
havia emès una sèrie d’obligacions, les quals no foren pagades durant l’època de 
la Guerra Civil, i més endavant, el financer mallorquí Joan March adquirí bona part 
de les obligacions.  

 
Enmig d’aquests confusos afers ,Dn. Victoriano oferir l’explotació d’aquest 

estudi que havia realitzat a FECSA ( inicialment March Fuerzas Eléctricas de 
Catalunya S.A.) que havia incorporat els actius de ‘’La Canadenca’’, però debut a 
la seva negativa, es veié obligat a recórrer al Instituto Nacional de Industria, l’INI. 
Aquest, a través del seu Ministre, el Sr. Suanzes, que confià en ell i ja hi havia 
col·laborat anteriorment amb ajudes a l’explotació de les mines de la MIPSA, creà 
aquesta empresa de caràcter mixt. 
 
 

4.2.- ENHER. 
 

Victoriano Muñoz, que havia estat el gran impulsor primer de l'explotació de 
les mines de Malpàs i la resta d'activitats de la MIPSA, era també el promotor 
indiscutible dels projectes que generaren en la fundació de la referida ENHER. 
 

El dia 5 d’abril de 1946 el ministeri d’Obres Públiques donava a conèixer a 
través del BOE un decret pel qual s’atorgava a l’INI la concessió de tots el cabals 
tributaris de la Noguera Ribagorçana, és a dir, de les aigües no sols d’aquest riu, 
sinó també de la resta de corrents afluents seus o llacs. En un segon decret de la 
Presidència del Govern del 12 de juliol de 1946, s’encomanava a l’INI la creació 
d’una empresa que assumís la missió de dur a terme els projectes que recollien 
l’aprofitament integral, a efectes de producció hidroelèctrica, de la conca de la 
Ribagorçana. 

 
Finalment, el 7 de setembre de 1946, es constituïa a Madrid l’Empresa 

Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana amb la missió de promoure tots els plans 
que s’havien redactat o es tenien encara en estudi als sectors de l’Alta i la Baixa 
Ribagorça.  

 
L’empresa va néixer amb un capital inicial de 500 milions, distribuïts en 2.270 

accions de la sèrie "A" de 100.000 pessetes i 225.000 accions de la sèrie "B" de 
1.000 pessetes, escripturant així un capital de 500 milions de pessetes. Les 
accions de la sèrie A, foren atorgades al l’INI, mentre que les de la sèrie B es 
destinaren al capital privat, creant d’aquesta manera una societat mixta.   
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La constitució de l'ENHER no fou obra de pocs dies, sinó el fruit d'un propòsit 

llargament meditat, ja que fou precedida d'un minuciós i rigorós període d'estudi 
de tota la comarca, i de l'avaluació de tots aquells aspectes que podien afectar els 
factors hidràulics, essencials en la bona marxa de la indústria que es proposava.  
 

El senyor Victoriano Muñoz i Oms, que tan destacat paper havia tingut en la 
creació de I'ENHER, impulsant llur gestió, des de la concepció dels primers 
estudis de la conca de la Ribagorçana, fins a redactar-ne els projectes que 
concretaven unes finalitats, i intervenint en totes les fases del procés de tràmit i 
gestió amb l'Administració i després amb l'INI, fou designat pel càrrec de Director- 
Gerent, amb rang de Conseller. 
 

La disposició i capacitat de tots els salts que es varen aprofitar, en relació 
amb el volum d'aigua disponible, implicava pel règim acusadament inestable i 
d’oscil·lacions dels propis rius, d'abordar-ne una estudiada regulació, única forma 
de garantir els ritmes de producció i compassar-los, dins el possible, a la 
circumstància i necessitat del mercat. 
 

Amb els resultats obtinguts de tots aquests estudis, i a la vista dels 
corresponents anàlisis i informes tècnics, es confeccionà el Pla General dels 
aprofitaments hidroelèctrics, susceptibles de poder-se construir al llarg de la 
conca de la Ribagorçana, incloent-hi algunes zones de la capçalera, i que una 
vegada redactat, concretava els següents aspectes bàsics: 
 

Primerament dividia la conca de la Ribagorçana en tres grans sectors que 
corresponien, respectivament, a l'Alta Ribagorça, amb límit al Pont de Suert, a la 
Vall de Boí i zona de Cavallers, i a la Mitjana i Baixa Ribagorça, amb límit a Santa 
Anna. 
 

A la zona de l'Alta Ribagorça, el pla hi introduïa una subdivisió entre el sector 
superior de la vall de Barravés i la zona inferior de Vilaller i Pont de Suert. En 
aquests dos sectors hi era prevista la construcció de les centrals de : Moralets, 
Senet, Llauset, Bono, Vilaller, Baliera i Pont de Suert. 
 

A la ribera de Noguera de Tor o de la Vall de Boí, l’ordre dels aprofitaments 
previstos, des de la capçalera, sector de Cavallers, fins a la confluència amb la 
Ribagorçana, els plans d’ENHER comportaven la construcció de les centrals de: 
Llac Negre, Caldes, Boi i Llesp. 
 

Pel que fa a la zona de la Mitja i la Baixa Ribagorça, a partir d’aigües avall 
del pas d’Escales, s’estudiaven dos projectes alternatius, com be s’explica a la 
tesina de ‘’La visió hidroelèctrica de Catalunya de l’enginyer D. Victoriano Muñoz 
Oms’’ (Fernández Ortiz, 2002): La primera contemplava l’aprofitament de la 
Ribagorçana fins el seu límit amb la Llitera i el Segrià, mitjançant cinc centrals: 
Escales, Pont de Montanyana, Mont-Rebei, Canelles i Santa Anna. La segona 
alternativa contemplava la possibilitat d’una transvasament cap al Noguera 
Pallaresa, sector de la conca de Tremp, donat que ja hi existien aprofitaments  
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hidroelèctrics, com ja hem comentat abans. Aquesta solució preveia la construcció 
de la central de Guàrdia, ames de les de l’anterior solució. 
 

Finalment, es va proposar com a solució mes adient la primera que, encara 
que suposava un major volum d’obres i instal·lacions i per tant una major inversió, 
proporcionava una major producció i millor un cost per kWh. 

 
En base a totes aquestes estimacions i càlculs, l'ENHER aspirava a acon-

seguir, en el termini de deu anys, període que s'havia marcat l’empresa per a dur 
a terme la realització dels projectes explicats, col·locar a la xarxa de distribució 
una producció de l'ordre dels 1.400 milions de kWh. 
 
 

4.3.- OBRES DE L’ENHER 
 

Finalment, les principals centrals que es construïren van ser: 
 

 

CENTRAL ANYS DE 
CONSTRUCCIÓ

SALT 
(m) 

PRODUCCIÓ ANUAL 
(KWH) 

POTÈNCIA 
(KVA) 

Senet 1947-1951 217 44095000 2 x 5400 
Bono 1947-1953 82 16622000 4700 
Vilaller - Baliera 1948-1953 81 29450000 6800 
Llesp 1947-1954 146 67000000 2 x 7750  
Boí 1953-1956 189 78000000 20000 
Pont de Suert 1951-1955 92  19200 
Caldes 1953-1958 445  2 x 21200 
Escales 1947-1955 115 131500000 3 x 16800 cv 
Pont de 
Montanyana 1950-1958 155 230000000 37600 
Canelles 1952-1962 96 926400000 3 x 44600 
Santa Anna 1954-1962 128 119880000 2 x 19000 
Moralets - Baserca 1976-1985 620 279000000 7000 cv 
Llauset 1979-1983  820   26000 cv 

 
Taula 4.1.- Centrals d’ENHER a la Ribagorça. 

Font: Elaboració pròpia a partir de ‘’La visió hidroelèctrica de Catalunya de D. Victoriano’’ 
 
 

La vila del Pont de Suert era designada com a centre operatiu i dotada del 
personal i organismes pertinents per l’estudi, decisió i control i amb connexió 
estreta amb l’alta direcció radicada a Barcelona. Allí  s'abordava el muntatge d’un 
Parc General que serví de suport dels subministraments i reparacions que havia 
de garantir la bona marxa de tot l'entramat d'obres i accions que comprenia 
l'organigrama dissenyat per tal de poder materialitzar els projectes i compromisos 
assumits. 
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Especial rellevància tenen en la història dels aprofitaments hidroelèctrics de 

la Ribagorçana, la inauguració oficial que se'n féu, pel cap de l'estat, general 
Franco, acompanyat de nombrosos ministres i alts dignataris del règim.  
 

Concretament les visites de Franco a l'Alta Ribagorça foren quatre: maig de 
1947, juny de 1953, setembre de 1955 i juliol de 1959. 
 

Era un món complex, bigarrat, atapeït d'oportunitats, el que es crea, i que 
combina l'acció principal de l'Empresa, motor de tantes activitats amb la iniciativa 
també de particulars. 
 

Així, l’església parroquial del Pont de Suert, obra de l’enginyer Torroja Miret i 
l'arquitecte Rodríguez Mijares, com es veu en la figura 4.1, és una mostra de 
l'arquitectura funcional i moderna que vol reflectir l'essència d'alguns dels símbols 
religiosos tradicionals i que s'ha convertit en l'element d’identificació del Pont de 
Suert. Ha esdevingut un monument únic, profundament innovador en el seu estil i 
concepció, amb un frontispici i un campanar que han merescut d'ocupar un lloc en 
el catàleg universal de l'art. Aquesta església desvetlla una curiositat i un interès 
generalitzat i fins i tot es crearen excursions des de Lleida per a la seva visita. Fou 
estrenada i beneïda el dia 26 de setembre de 1955, pel Dr. Aureli del Pino, Bisbe de 
Lleida, amb la presència de Franco, tot coincidint amb una de les visites que va 
efectuar el que llavors era Cap de l'Estat a les obres de la comarca. 
 
 

 
 

Figura 4.1.- Església de l’Assumpció a Pont de Suert, obra de Torroja i Rodríguez Mijares. 
Font: Internet. ( http://pieraedicions.com/pontsuertllocsinterescultural.htm ) 
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L’any 1952 es construí l'edificació que es denomina "la Residencia", el club i 

el garatge. Aquesta residència, situada prop de la central de Caldes, en la 
bifurcació de la carretera del Balneari a la Vall de Sant Nicolau, sector 
d’Aigüestortes, fou construïda com una exigència de cara a poder hostatjar 
dignament aquelles personalitats de l’Empresa o de la vida nacional o 
estrangera, de visita a la Comarca. El general Franco, en les seves repetides 
visites a la zona, o el monarca Joan Carles, són personatges, entre d’altres que 
han passat per aquesta residència. La seva construcció esdevé una arquitectura 
típica de muntanya, oberta a l’extraordinari paisatge de la Vall de Boí. En la figura 
4.2 veiem una fotografia d’aquesta durant la seva construcció. 
 

Cal assenyalar que la seva construcció fou un vertader record, ja que 
aquesta es construí en set mesos, ocupant una superfície de 1532 m2 en tres 
plantes d’altura. 
 

 
 

 Figura 4.2.- Obres de la ‘’Residencia’’ a Caldes de Boi. 
Font: Fons històric d’ENHER. 

  
 

Altres actuacions que va dur a terme l’Empresa Nacional Hidroeléctrica del 
Ribagorzana  van ser la restauració d’algunes de les esglésies romàniques de la 
Vall. En algunes, hi col·laborar directament en la restauració i en d’altres hi facilità 
els materials. Cap a finals de la dècada dels seixanta, es va reconstruir el 
campanar de  l’Església de Santa Eulàlia, a Erill la Vall, i durant la dels setanta, es 
actuar en les de Sant Joan de Boí, Santa Maria de Cardet i Santa Maria de Taüll. 
També es va col·laborar en les esglésies de Sant Climent de Taüll, Bonança, 
Noals, Vilaller, Sarroca de Bellera, Xerallo, Pont de Suert, Sopeira i Aulet. 
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4.4.- XERALLO. 
 

Per a fer front a tota la necessitat de formigó que s’utilitzava en la construcció 
de les centrals, l’Empresa va tirar endavant un gran projecte de construcció d’una 
cimentera. 
 

El mes de març de 1950 s'entrava a la fase proves, i s'encenia el forn amb 
fusta, abans de procedir a fer-ho amb injecció de combustible. 

 
Es tractava d’una gran indústria, la més important després de la 

hidroelèctrica, que ha existit a la zona, i es pot dir que en la darrera etapa de la seva 
vida superava en llocs de treball i en possibilitats a la indústria hidroelèctrica. 
 

Aquesta cimentera suposava un extraordinari factor econòmic i un suport de 
gran incidència en la delicada i malmesa estabilitat poblacional d’una comarca, que 
dissortadament havia estat condicionada en les seves expectatives sòcio-
econòmiques per molt adversos motius. 
 

Un càlcul per alt dels formigons emprats en la construcció dels dotze salts 
que trobem avui instal·lats al llarg de la comarca de la Ribagorçana i zona 
de la Vall de Boí, sense comptar els dos de Baserca i Moralets construïts anys 
després d'haver estat tancada la cimentera de Xerallo, ens donen la xifra de prop 
de 3.100.000 m3, xifra que si reduïm per cinc, que solia ésser la dosificació més 
corrent en la confecció del formigó, comporta un consum de 620.000 tones de 
ciment. Cal afegir-hi els consums que exigiren les obres del Cinca i sobretot 
de les grandioses rescloses i demés dels salts de Mequinensa i de Ribaroja, 
efectuats també per aquesta Empresa posteriorment.  
 

Una altra novetat en relació a la fàbrica de Xerallo, i que prompte es 
descobriria que restava lluny de les esperances que s'hi havien posat, fou la 
construcció d'un cable aeri de Malpàs a la zona de Xerallo que s’inicià el 1951 i es 
posava en servei el mes d'abril de 1952, amb la intel·ligent idea de transportar en 
línia recta i per un sistema mecànic, el carbó de les mines a la fàbrica, i del ciment 
d’aquesta a la zona de Malpàs, obviant d'aquesta forma el complicat trajecte pels 
ports de Perves i de Viu, a les obres de l'Alta, Mitjana i Baixa Ribagorça. 
 

El mes de març de 1953 es feien les primeres proves, i el mes de maig l'aeri 
entrava en funcionament. Recorria una distància de 6.892 m amb una capacitat 
horària de 20 tones. En el llibre ‘’L’aventura hidroelèctrica de l’Alta Ribagorça’’ 
(Sánchez i Vilanova, 1991) trobem una descripció d’aquest aeri: des de Malpàs 
remuntava fins el vessant de la vall de Sas, salvava el barranc d'Erta, travessava 
pels paratges de Prats d'Ors, i ja en pendent fins la fàbrica de Ciment de Xerallo, 
seguia per la vall de Sentís i de Les Esglésies, observant una línia més o menys 
esbiaixada.  
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La fàbrica enregistrava el primer any una producció de 25.177 tones, 

producció que gradualment augmentaria en els anys següents, fins arribar i 
superar la prevista xifra de les 200.000 Tns. anuals. 

 
Segons les dades que apareixen a les Memorias del ejercicio (ENHER, 1947 

a 1973)  i a la revista Ribagorzana nº 24 i 25 ( setembre y decembre,1958), les 
produccions de la cimentera de Xerallo en els anys que va funcionar, foren les 
següents. 

 
 
 

1951 25.177 Tns 1962 204.000 Tns 
1952 31.540 Tns 1963 203.300 Tns 
1953 47.581 Tns 1964 205.700 Tns 
1954 63.258 Tns 1965 210.010 Tns 
1955 47.136 Tns 1966 171.200 Tns 
1956 114.156 Tns 1967 190.000 Tns 
1957 160.029 Tns 1968 187.500 Tns 
1958 143.315 Tns 1969 202.213 Tns 
1959 143.531 Tns 1970 173.600 Tns 
1960 147.342 Tns 1971 177.400 Tns 
1961 157.792 Tns 1972 186.200 Tns 

 
Taula 4.2.- Produccions anuals de la cimentera de Xerallo. 

Font: Memòries ENHER i números 24 i 29 de la Revista Ribagorzana 
 
 
Es tractava d'un ciment de gran qualitat i que era extraordinàriament apreciat 

pel seu alt rendiment i bons resultats, raó per la qual, minvada la 
capacitat d'absorció de la pròpia Empresa conforme foren avançant els programes 
de construcció de les centrals, pogué obrir-se pas en el mercat. 
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Figura 4.3.- Fotografia del nucli de Xerallo amb la fàbrica de ciment. 
Font : Fons històric d’ENHER 

 
Cert que no foren tot avantatges, i que la fàbrica, fins que hi foren instal·lats 

potents i moderns electrofiltres, constituïa un temorós factor de contaminació que 
provoca més d'una denúncia, acompanyada també d'alguna actitud crispada en 
aquells que podien sentir-se més directament perjudicats. Els fums, estenent-
se, afectaven a conreus i animals, en els primers temps sobretot, i alguns 
conflictes i conductes del personal que intervenia en la construcció  muntatge de la 
nova cimentera, havien contribuït a deteriorar la imatge d'aquest nucli.  

 
El mes d'abril de 1973, Xerallo tancava les seves portes i deixava de 

funcionar com a cimentera. Així, acabava de cop una gran aventura en aquell 
petit nucli que es va fer notar en tota la comarca.  

 
Com es pot comprovar en el gràfic següent, figura 4.4, durant les 

primeres quatre dècades del segle XX, la població d’aquest nucli va ser 
constant, mantenint-se així després de la desaparició de la indústria. Les 
pendents de població abans de l’aparició de la cimentera i després de la 
desaparició d’aquesta es mantenen, amb el que es pot deduir que va ser un 
fenomen puntual en aquesta localitat, a diferència de l’ocorregut en altres 
poblacions de la Comarca, com més endavant s’explicarà. 
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Figura 4.4.- Evolució de la població a Xerallo. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Català d’Estadística. 
 
 

4.5.- INFLUÈNCIES DE L’ENHER. 
 

L’Empresa, degut al gran moviment de personal i material que comportava, 
va inserir de manera molt dinàmica en la Comarca. Les seves obres no es van 
limitar a l’execució de les diferents centrals i aprofitaments, sinó que durant tota 
l’època s’implicà amb aquesta en tots els aspectes. 
 
 
4.5.1.- ÀMBIT TERRITORIAL 
 

La majoria de treballadors de les centrals venien de comarques foranies i es 
veien en l’obligació de residir en la zona. Per això, l’Empresa edificà las voltants 
de les centrals nous habitatges i els seus serveis, donant-hi lloc d’aquesta manera 
a un nou urbanisme i a un ús de l’espai clarament diferenciat. Hi havia una gran 
diferència entre l’urbanisme tradicional dels pobles de la zona i els nous 
campaments ubicats. Els trets diferencials bàsics d’aquest contrast poden 
resumir-se en tres punts: 

 
• Fins aleshores els pobles havien crescut de manera espontània al 

llarg de la seva història. En èpoques en que l’economia era benigna, 
les cases s’ampliaven, fent-ho sense plànols prèviament concebuts i 
en un espai curt de temps, existint, per tant, una racionalització de 
l’espai. 
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• L’activitat econòmica predominant condicionava el perfil urbà. Als 

pobles ja existents era la ramaderia la que determinava que cada 
habitatge disposes de dos tipus d’espais clarament delimitats: els 
destinats a l’habitatge de les persones i els reservats als animals 
(corrals, pallers,...) i les tasques agrícoles ( per exemple l’era). Així, 
persones i animals convivien en un mateix edifici. A diferència de tot 
això, en el context de l’activitat econòmica dels nous habitatges hi ha 
una separació local entre l’habitatge i l’àmbit natural de treball.  
 
Una altra diferència bàsica es que en el món agrícola i ramader cada 
família es una empresa i tots els membres tenen una funció clarament 
assignada: homes, dones i fills. Per exemple, les tasques com guardar 
els animals al camp eren assumides per nens i nenes a partir de 8 o 9 
anys. A diferència del treball en les centrals, on només hi participava 
l’home, i la dona i els fills no hi jugaven cap paper. D’altra banda, en 
aquest darrer cas l’empresa es única i en general no  pertany a qui hi 
treballa. 

 
• El diferent ús de l’espai es de gran importància. L’escassetat de les 

terres cultivables a causa d’un terreny inclinat, sobretot a la Vall de 
Boí, obligar els seus habitants a construir i ampliar els pobles allà on 
el conreu resultava pràcticament impossible. Per això es troben nuclis 
en terrenys molt alzinats o directament sobre roques. En les centrals, 
aquesta manca de terreny no existeix, i a més a més, el lloc de 
producció es molt mes reduït, per la qual cosa l’espai disponible es 
molt mes extens i no obliga en absolut a la concentració. 

  
D’aquesta manera, una nova distribució, unes noves edificacions i 
unes noves infrastructures van fer que els campaments s’avancessin 
en el temps a la resta de pobles de la zona, que no aconseguiren una 
sèrie de serveis fins força mes tard. 

   
La nova distribució de l’espai creà una jerarquització d’aquest. Hi havia 

habitatges per a directius i d’altres, ben diferents, per als treballadors, que es 
diferenciaven pel seu tamany i qualitat. S’anomenaven edificació del tipus ‘A’, 
destinada a ser ocupada pels enginyers o be edificació del tipus ‘B’ destinades a 
allotjar personal adjunt o tècnic, com aparelladors, perits, facultatius o topògrafs. 
Uns i altres tenien a més localitzacions diferenciades. En la següent fotografia, 
figura 4.5,  podem observar un conjunt d’habitatges destinats a ser ocupats per 
enginyers i les seves famílies. Encara avui es poden observar aquest conjunt de 
residències, avui ja dins la localitat, que amb el seu creixement ha arribat fins 
aquesta zona.  
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Figura 4.5.- Fotografia d’un conjunt d’habitatges destinats a enginyers. 
Font: Fons històric d’ENHER. 

 
La nova estructura local era molt mes oberta, amb separacions entre edificis i 

amb carrers molt mes amples. Les diverses edificacions que de forma aïllada 
integraven el conjunt urbà, adoptaven noms ben coneguts de la zona com ara 
Llauset, Estany Llong, Comoloformo, Escales, etc.  

 
En les obres s’imposà el pensament i l'esperit de l'Empresa, la conveniència 

de crear serveis d'educació, de sanitat, de fomentar el deport, la cultura, el lleure, 
d'influir en la formació de l'individu, de dotar la comarca de noves estructures 
recreatives: camps de futbol, pistes de tennis, piscines, etc. 
 
 
4.5.2.- ÀMBIT SOCIAL 

 
Ja en els anys quaranta, en el marc de les seves accions de caràcter social, 

mantenia escoles pels fills del personal de l'Empresa, escoles que contribuïren a 
eixamplar la base dels estudis a la comarca, i amb el temps esdevingueren punt 
de sortida de més ambiciosos objectius. 
 

Tots els factor econòmics, a remolc de les necessitats que l'augment 
incessant de la població provoca, s'activen fins nivells impensats. El treball es 
multiplicava, i amb ell, les oportunitats de potenciar negocis i indústries, que 
havien malviscut fins llavors enmig de totes les dificultats. 
 

Amb l’arribada d'ENHER, es va haver d'establir una medicina més 
ambiciosa, amb la creació d'ambulatoris i llocs de socors a diversos indrets pel 
cas de sinistres o accidents, i un petit hospital o clínica al Pont de Suert, dotada 
de serveis i instrumental que permetessin d'atendre el malalt amb molta més 
garantia, almenys fins a poder establir una primera diagnosi. 
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Totes les migracions, que no cessaren en molts anys, acabaren per construir 

un conjunt de gent, entre personal al servei de l’empresa i familiars, que no 
deixaven de configurar-se en contraposició amb la població autòctona. Tota 
aquesta arribada de gent, va incidir profundament a modificar el vell esperit de la 
comarca, i li van donar un nou caire, modificant el caràcter de la gent i de la pròpia 
comarca. 
 

Famílies socialment acomodades descobriren la seva oportunitat llavors en 
el comerç o en el sector serveis i consideraven que integrar-se a I'ENHER 
suposava en certa forma una regressió en el seu status. Únicament la gent jove 
de les famílies més modestes, accedí a compartir la sort dels forasters. En la 
següent generació però, els qui pogueren donar estudis d'ordre mitjà i fins i tot 
superior als seus fills, majoritàriament foren molts d'aquells contractats de 
I'ENHER, i que per motiu de molt diverses circumstàncies eren perceptors de 
majors rendes, mentre, d'altra banda anava decaient l'activitat de comerços i 
serveis conforme fou estroncant-se aquell vèrtex de les obres. 

 
Enginyers, perits, fusters, electricistes, mecànics, xofers, administratius, 

mestres d'obres, paletes, encofradors, topògrafs, delineants, gent d'oficis 
diversos, etc.. es feien imprescindibles en la realització d'uns projectes que 
comportaven per la seva execució de nombrosos especialistes 

 
D’aquí que la gran allau que motivaren les obres de I'ENHER ho fos també 

de personal de tots els esglaons socials, i que vinguessin a l'Alta Ribagorça no 
com a recurs o sortida obligada, sinó també amb l'atractiu i una cerca convicció 
d'aportar en el concurs a uns projectes de gran dimensió, i en tot cas com un 
camp de noves experiències, i un mitjà d'assolir en la seva situació particular uns 
millors nivells tant d'ordre econòmic com de consideració professional. 

 
En abordar l'empresa ENHER la realització dels grans projectes que s'havien 

redactat per l'aprofitament hidroelèctric de les riberes de la Noguera Ribagorçana i 
de Noguera de Tor, a l'Alta Ribagorça, calia pensar com a passos inicials, en la 
creació d'aquelles estructures que eren bàsiques per garantir el correcte 
funcionament de tots els elements que havien d'intervenir en el desenvolupament 
de les obres previstes de dur a terme. 

 
De totes formes, on l'acció social de I'ENHER es féu més palesa fou en 

l'aspecte de construcció d'habitatges i d’allotjaments i que donaria peu al Pont de 
Suert a l’existència d’una moderna barriada, amb una sèrie de grups de cases, les 
quals amb els seus carrers, places i algunes zones ajardinades, formarien una 
bella població, que d'immediat conferí a la Vila el rang d’una ciutat de muntanya, 
moderna, progressiva, alegre i dinàmica. 

 
Àrees d'aquesta influència constructora, temporal o definitiva, van ser 

Xerallo, Vilaller, Escales, Llesp, Arén, Barruera, Canelles, Camporrells, Estopinyà 
i altres.  
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Fent una recapitulació d’aquesta política d’habitatges i allotjaments que definí 

més positivament les actituds de l’Empresa, tenim que el juliol de 1953 oferia el 
següent inventari: 
 

• Un poblat al Pont de Suert per a 99 famílies. 
• Cinc grups d’habitatges a Xerallo per a 45 famílies. 
• Una residència al Pont de Suert per a 12 treballadors. 
• Una pensió a Xerallo per a 66 obrers. 
• Un parador al Pont de Suert per a 60 treballadors. 
• Una pensió al Pont de Suert per a 204 obrers. 
• Una pensió a l’obra d’Escales per a 50 obrers. 
• Un campament a Vilaller per a 506 obrers. 
• Un campament al Tor per a 740 obrers. 
• Un campament a Bono per a 100 obrers. 
• Un campament a l’obra d’Escales per a 950 obrers. 
• Un campament a Llesp per a 250 obrers. 
• Un campament a Arén per a 40 famílies. 
• Diversos albergs al sector de Sant Nicolau, Torre de Buira, Torogo Escarlà, 

Miralles, Pont de Montanyana, Camporrells, Estopinyà i Canelles, amb una 
capacitat global de 1.600 obrers. 

 
Tant els campaments com els allotjaments, tingueren generalment una funció 

merament provisional, relacionada amb la durada de les obres, de forma que en 
acabar-se aquestes, llevat d'alguna excepció, foren desmuntats. Un exemple 
d’aquests campaments el podem observar en la següent fotografia, figura 4.6, 
localitzat a Vilaller i que fou el primer que l’Empresa construir a la Comarca, i que 
atenia el personal que treballava en la construcció dels Salts de Senet, de Bono i 
de Vilaller. 
 

 
      

Figura 4.6.- Fotografia del campament d’obrers de Vilaller. 
Font: Fons històric d’ENHER. 
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L’any 1953, l’Empresa tenia uns 150 empleats tècnics i administratius i al 

voltant de 4400 obrers, entre els qui hi havia operaris de quasi tots els oficis i 
professions manuals. 
 

L’empresa també es dedicava a la manutenció, preocupant-se pel 
subministrament dels aliments i cura de la cuina dels campaments, pensions i 
albergs. Es cobrava per l’esmorzar, dinar i sopar un total de 16 pessetes a les 
pensions i 11 pessetes als campaments setmanalment, ja que aleshores els 
treballadors rebien el sou cada setmana. 
 

Funcionava també un important economat i una cooperativa, amb un total de 
7000 beneficiats, comptant amb set botigues  que actuaven com a reguladores 
dels preus de la comarca. 
 

En quan a la salut dels obrers i familiars, l’ENHER va facilitar 85 farmacioles, 
per als llocs de treball, ames dels diversos dispensaris de urgència que existien a 
Vilaller, Xerallo, Escales, Arén, Pont de Montanyana i Camporrells. Al Pont de 
Suert, on es centralitzaven tots els serveis sanitaris, es va construir un hospital 
amb capacitat per a trenta llits, dotat de quiròfan, sala d’operacions, raigs X i 
modern material i instruments clinico-quirúrgics. A més, es disposava d’una 
ambulància capaç d’evacuar simultàniament a cinc persones . 
 

Setmanalment es desplaçaven a la zona diversos especialistes en 
Obstetrícia i Ginecologia, així com Odontòlegs i Puericultors. El personal sanitari 
depenent de l’Empresa en la zona de les obres constava de dos metges, vuit 
practicants i dotze infermers.  
 

Es van haver de complementar les limitades possibilitats de l’assegurança 
obligatòria de malaltia per no deixar desemparats als productors, ja que els 
Serveis Sindicals de l’Assegurança estaven situats a 160 km. i sense comunicació 
directa amb la zona d’obres i suposaven unes despeses econòmiques i temporals 
molt importants. D’aquesta forma l’Empresa corria amb unes despeses  
quantioses, superant en molt l’import de les cotitzacions que com entitat patronal li 
corresponien.   
 

Amb la denominació de Patronato de Asistencia Social funcionà una 
assegurança mèdica que a més de comprendre els serveis generals de medicina i 
infància, abastava tota classe de d’especialitats i clínica. Els inscrits en aquest 
patronat pagaven mensualment la quantitat oscil·lant entre 5 i 70 pessetes, 
depenent de la categoria que es tingués dins l’Empresa, i aquesta aportava per 
cada soci 25 pessetes. En el següent retall es pot veure l’important activitat que 
realitzava aquest patronat, en que per exemple, les dades que apareixen en el 
quadre son les intervencions realitzades durant l’any 1958. 
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Figura 4.7.- Resum de les intervencions realitzades durant l’any 1958 pel Patronato   
Font: Revista Ribagorzana nº26. 

 
Creat en forma d’autoassegurança, l’Empresa va posar en marxa una 

assegurança d’orfandat, que emparava els fills legítims, adoptius o bé legitimats 
de tots els empleats fins als vint-i-tres anys, amb una quantitat de sis mil pessetes 
anuals per cada fill. 
 

També es crearen pagues agraciades, equivalents a l’import d’una 
mensualitat, en qualitat de subsidis per natalitat i núpcies, al marge de les 
concebudes pels Montepíos Nacionals. 
 
 
4.5.3.- ÀMBIT CULTURAL 
 

En l’aspecte cultural, van ésser atesos mes de 700 alumnes durant l’any 
1953, abastant l’ensenyança elemental, classes per adults i analfabets, classes 
nocturnes per obrers, batxillerat i formació professional, cursada a l’Escola 
Elemental de Treball de Barcelona mitjançant estudis oficials per 
correspondència. 
 

L’empresa comptava amb cinc escoles pròpies: dos a Pont de Suert (primera 
i segona ensenyança), i a Xerallo, Aulet i Sopeira. A més, subvencionava unes 
altres nou escoles a Arén, Boi, Bono, Las Iglesias, Llesp, Santorens, Sarroca, 
Vilaller i Camporrells. Paral·lelament, a la zona d’obres s’havia format una 
biblioteca circulant composada per 750 llibres escollits, els quals s’anaven 
renovant i ampliant contínuament. 
 

Totes aquestes obres queden de manifest en les memòries anuals de 
l’empresa. Un exemple el trobem en una de les Memòries que l’empresa editava 
anualment explicant les noves obres, i els principals fets que havien succeït 
durant l’any. Així, en la Memòria de 1959  s’hi pot llegir:  
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‘’Las escuelas de primera enseñanza sostenidas y subvencionadas por la 
Empresa, han sumado 2.397 alumnos y en Bachillerato 118 alumnos’’. 

 
 
Per l’Epifania del Senyor, en tots els poblats de l’Empresa es feia un 

repartiment de joguines entre tot el jovent que anava a les escoles 
“RIBAGORZANA”. 
 

La creació del Grup d'Empresa Ribagorçana, el GER com es denominà, 
aportaria a la vida de la comarca una creixent promoció de l’esport i del fet 
cultural, amb l'espectacle sempre gratificant de la competició de les diades de 
futbol i molts d’altres esports i diversions com mes endavant veurem. 
 

Paral·lelament a la totes les construccions, l’Empresa també volia ‘’conduir’’ 
social i humanament els seus treballador, intentant crear una gran família, on 
tothom s’hi trobés  representat. Una de les formes de fer-ho fou mitjançant la 
creació, a partir de Juliol de 1950, d’una publicació trimestral, bàsicament 
redactada a la seu central de Barcelona, on es recollien totes les incidències de 
l’empresa, discursos dels dirigents i diverses motivacions i entreteniments pel 
lleure, ames d’informació sobre els esdeveniments que s’havien realitzat o be 
sobre els que hi hauria en un futur en tota la comarca. Gràcies a l’acció d’uns 
emprenedors, al cap dels quals hi havia el senyor Dr. Antoni Rourera es va llençar 
al carrer la revista ‘’RIBAGORZANA’’. 
 

En aquesta s’hi podia trobar des de resultats de partits de futbol realitzats per 
obres de l’Empresa, així com informació d’obres de teatre també realitzades per 
familiars dels treballadors, tir al plat, cine, pilota nacional, pesca fluvial, escacs, 
bàsquet, etc. 
 

També hi havia un capítol dedicat a les defuncions i un altre dedicat a la 
societat anomenat: ECOS DE SOCIEDAD, acudits, problemes a resoldre, i un 
capítol molt destacat, que s’anava seguint a través de tots els nombres de la 
revista anomenat CHISPAS ENHERLÉCTRICAS, suplement dedicat a transmetre 
al personal idees i coneixements elèctrics generals. 
 

En el número 1 de RIBAGORZANA, del juliol de 1950, veiem com la gent ja 
s’involucrava en aquest nou projecte. En referència al nom comercial que es 
produïa a la fàbrica de ciment de Xerallo,  es va fer una crida a la participació 
global per a que tothom hi pogués participar: 
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Figura 4.8.- Concurs per decidir la marca de ciment produït a Xerallo. 
Font: Número 1 de la revista Ribagorzana. 

 
  

Així mateix, en el número 8, del març de 1953, s’informava dels guanyadors 
que el Nadal anterior havien concursat en l’elaboració de la felicitació de Nadal de 
l’Empresa. En aquesta, havien d’aparèixer  les centrals de Bono i de Vilaller, que 
durant l’any 1952 havien estat les principals realitzacions. Aquest concurs 
constituí un notable èxit no sols per la quantitat i la qualitat de les obres, sinó per 
l’expectació despertada entre tots els empleats, ja que van visitar amb gran 
interès les exposicions realitzades tant a Barcelona com a Pont de Suert. 
 
 

 
 

Figura 4.9.- Concurs de dibuixos per a la felicitació d’ENHER de Nadal de 1952. 
Font: Número 8 de la revista Ribagorzana. 
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Les visites realitzades a la zona per autoritats espanyoles també quedaren 

reflectides en aquesta publicació. Així, en el número 5 de RIBARGORZA, del 
desembre se 1951, trobem una foto de la visita dels ministres d’Obres Públiques, 
Indústria, Sr. Silva,  i del President de l’INI, Sr. Suanzes a la zona d’obres del Salt 
de Senet: 
 

 
 

Figura 4.10.- Visita d’autoritats a la zona d’obres del Salt de Senet. 
Font: Número 5 de la revista Ribagorzana. 

 
 

Paral·lelament a la revista mencionada, existia un altre fòrum de debat 
públic, creat també pel Dr. Rourera anomenat ‘’LA VOZ DE PONT’’, on a través 
d’una acció oberta i participativa, incidia en el desenvolupament de la gent de 
Pont i de tota la Comarca, en els seus pensaments i els sues comportaments. Fou 
una experiència que serví per crear un corrent d’opinió, manifestar criteris i 
formular judicis de valor. A més, s’informava sobre notícies que es produïen en 
l’exterior de la comarca, a nivell de l’Estat Espanyol o de tota Europa.  
 

Aquesta publicació també donava a conèixer sobre tota la població, el 
potencial de l’Empresa, les seves situacions enfront de la societat,  les postures i 
el futur de la mateixa. En el darrer número, editat el gener de 1957 s’hi trobaven 
escrits amb títols com: Vivir la Vida, Usted es así, Nuestro nuevo Templo, El Valle 
de Bohí, Hay trabajo para rato, El Museo del Prado, Nuestro Cine, Cartas desde 
Egipto, El Salto de Canelles, Que serás mañana o Reflejos de Europa. 
 

Es de destacar la nota biogràfica que s’afegeix en aquest número de la 
revista i que esta dedicada a Dn. Victoriano Muñoz Oms, de la qual se’n 
destaquen les següents paraules:  
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“Don Victoriano Muñoz Oms, Ingeniero de Caminos y Director Gerente de 
las Empresas ENHER y MIPSA, tiene un historial cuyo temario principal 
queda limitado a una sola definición: actividad constante, esfuerzo y lucha 
continua para  alcanzar la meta propuesta…Sus primeros balbuceos 
dentro, de la actividad profesional son de hombre que aspira a pisar 
firme. No ofrece sus servicios, los ejerce libre y directamente en el campo 
de la construcción. Se reflejan los primeros destellos que más tarde serán 
deslumbrantes…España, entre sus muchas cualidades, tiene la de dar 
hijos que, dentro de su esfera, elevan sus miras más allá del egoísmo 
personal y buscan -aunque se les tilde de quijotescos- el bienestar 
común. El Excmo. Sr. D. Victoriano Muñoz Oms es uno de los «Quijotes-
» que rompen lanzas en favor de la comunidad nacional, en aras de' que 
el factor humano español sobresalga del estado de lasitud heredado y 
alcance el nivel económico del que más. Gracias, señor Muñoz Oms, y 
que Dios os conserve esta voluntad de trabajo y esta tenacidad que, si a 
vos os ha proporcionado la íntima satisfacción moral del deber cumplido, 
a nosotros nos deja el fruto de vuestra ejemplaridad.” 

 
 

4.6.- COMUNICACIONS. 
 

En els esquemes i plantejaments que afectaven la materialització dels 
projectes d'ENHER, tenia gran importància la disposició d’una xarxa viària que 
havia de facilitar la comunicació de tots els sectors amb obres de la comarca, així 
com la necessària connexió amb totes les altres àrees. 
 

Una sola carretera, la de La Pobla de Segur al Pont de Suert, a través de 
quaranta quilòmetres molt complicats per la dificultat del traçat pels ports de 
Perves i de Viu, i que discorria enmig de tota mena de desnivells i de corbes, era 
tota la comunicació que l'Alta Ribagorça mantenia l'any 1946 amb l'exterior. No 
existia ni la Nacional 230 de Tortosa a la Vall d'Aran, pel túnel de Vielha (aquest 
no es posaria en servei fins l'any 1949), ni la carretera que des de Les Bordes va 
cap a les zones limítrofes de la província d'Osca.  

 
A l'interior de la pròpia comarca, no existia cap carretera llevat la de la Vall 

del Barravés, comunicant el Pont de Suert amb Vilaller. La resta del territori, amb 
la Valls de Boí, o les diverses comarques de la Mitja Ribagorça i de les zones a la 
demarcació d'Aragó, no passaven de comptar encara únicament amb els 
ancestrals camins de ferradura. 
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Així un dels primers passos en el programa que havien posat en marxa, fou 

la construcció de la pista d'Escales des del Pont de Suert a Sopeira, la de la Vall 
de Boí, des de l'entrada a la conca del Tor fins als sectors de Cavallers i d'Aigües 
Tortes, la continuació de Bono a la Boca Sud del Túnel de Vielha i des de Noals a 
la Ribera, en el sector de la Baliera o vall de Castanesa, a més d’una sèrie de 
camins i de pistes curtes que enllaçaven diversos sectors amb els centres de 
treball. 
 

L'ENHER havia abordat igualment, durant l'any 1947, juntament amb la resta 
de comunicacions indicades, la variant de Sarroca a la carretera de La Pobla al 
Pont de Suert degut a la gran quantitat de vehicles de transport pesats que 
passaven pel municipi. 

 
 

 
 

Figura 4.11.- Plànol de les carreteres construïdes per ENHER els anys 1946 i 1947. 
Font: Elaboració pròpia a partir plànols Internet ( www.gencat.es ) 

 
 

En finalitzar l'any 1952, la suma de les carreteres, pistes i camins que havia 
implantat l'ENHER per tota l’àrea de la seva actuació, totalitzava 92,5 km. essent 
d'aquesta forma que havia contribuït a transformar substancialment aquells 
pobríssims esquemes que anteriorment havien sumit l'Alta Ribagorça en un 
profund aïllament i havien condicionat tota aspiració de progrés i de vitalització 
econòmica. 
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Figura 4.12.- Fotografia del pont provisional de Pont de Suert a Caldes de Boi. Setembre de 1952. 
Font: Fons històric d’ENHER. 

 
 

Durant la realització d’aquest treball hem tingut l’oportunitat d’entrevistar un 
matrimoni que va treballar durant la seva vida professional a càrrec de l’Empresa. 
El senyor Hermenegildo Gaset Prior, inicialment xofer de l’Empresa durant els 
primers cinc anys des de la creació d’aquesta i posteriorment Cap de Transports a 
Pont de Suert, Mequinensa, Lleida i Barcelona, i la seva esposa Doña Concepció 
Blanch, assistenta a la residència La Farga, lloc d’hospedatge del general Franco 
en les seves visites a la zona. Ells van viure l’evolució de l’Empresa des de varis 
àmbits i s’ha considerat adient la inclusió en aquest treball de varies anècdotes i 
visions particulars: 

 
L’any 1947 hi havia 5 camions a càrrec de l’Empresa i un únic turisme, de la 

marca Ford per a transport d’autoritats. Cap a l’any 1965, aquest nombre havia 
augmentat fins 250 camions propis i uns 80 en règim de lloguer. 

 
En quant a l’àmbit social destaquen que es ‘’trobaven com en una gran 

família, on l’únic problema que hi havia era per treballar, tothom volia més feina, 
símptoma que en la feina un s’hi trobava bé. Treballàvem 16 hores al dia, 
dissabtes inclosos i els diumenges fins a les dos del migdia...’’ 

 
En quant a l’organització interna de l’Empresa es de destacar que ‘’hi havia 

un cap d’equip per als transports, la fusteria, la paleteria, l’alta tensió i la baixa 
tensió. Estava tot molt organitzat i cadascú tenia ben clar el que havia de fer. Per 
les nits hi havia mes de seixanta persones treballant en els tallers a fi de que el 
dia següent estiguessin totes les màquines preparades per a la jornada de treball. 
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Figura 4.13.- Imatge de la construcció del pont per donar accés a la Central de Boi. Març de 1954. 
Font: Fons històric d’ENHER. 

 
 

El transport d'una considerable massa de matèries es feia per ferrocarril, des 
dels punts d'origen a l'estació de Lleida, generalment, i d'allí al Pallars o la 
Ribagorça per carretera. 
 

Més endavant, quan el ferrocarril arriba entre els anys 1949 i 1951 al Pallars, 
foren successivament les estacions de Cellers, de Tremp i de la Pobla, el punt de 
desembarc de molts d'aquests materials, que seguien després en camió fins als 
llocs de destinació. 
 
 
 
 

 


