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CAPÍTOL 6: 

DARRERES DÈCADES. 
 
 
 
 
 
 

6.1.- INTRODUCCIÓ. 
 

El món rural, que amb l'auge de la ramaderia havia propiciat anys de gran 
bonança per als agricultors i ramaders de la comarca a finals de la dècada dels 
anys cinquanta, com ja s’ha comentat en el capítol anterior, havia entrat en una 
ràpida i espectacular davallada. 
 

L'animal de peu rodó que havia esdevingut la base de la majoria d'explo-
tacions de l'Alta Ribagorça, en consonància amb les peculiaritats d'una zona de 
grans reserves farratgeres, en el curt espai d'uns dos o tres anys va 
enregistrar una gran davallada de preus i les seves explotacions van deixar 
d'ésser rendibles. 
 

Afortunadament al gran desconcert que la crisi del camp havia provocat, 
ben aviat li seguí el nou fenomen del turisme. 
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La prosperitat que es feia notar en altres àrees del país, amb l'explosió de 

l'automoció que féu assequible el vehicle a un gran nombre de famílies, pro-
piciava que els grans atractius naturals de comarques com l'Alta Ribagorça 
comencessin a conèixer una afluència de visitants, estrangers i nacionals, que 
havien necessàriament d’estimular i dinamitzar l'economia comarcal, sobretot 
en el sector de serveis. 

 
 

6.2.- L’ACABAMENT DE LES OBRES. 
 
Superat el gran "boom" de les obres de I'ENHER, el turisme venia a 

pal·liar en part el buit que la fi dels programes hidroelèctrics havia comportat, 
amb la desaparició de nombrosos llocs de treball.  

 
La inevitable i obligada modernització de les centrals hidroelèctriques, arreu 

del país, dotant les instal·lacions d'elements de control remot, va provocar una 
minva notable del personal que fins llavors exigia el funcionament de tota planta 
hidroelèctrica. Això va fer, en el cas de l'Alta Ribagorça, que les plantilles 
d'ENHER es regulessin dràsticament, finalitzant d'aquesta manera una de les 
més sòlides fonts de treball de la comarca. 
 

Així, com es comprova en la taula 6.1, l’any 1980 el nombre de persones 
encarregades de l’explotació de les centrals als llocs de producció de l’energia 
eren: 
 

CENTRAL NOMBRE DE 
TREBALLADORS 

Senet 
Vilaller 
Bono 
Escales 
Pont de Suert 
Llesp 
Boi 
Caldes de Boi 
Pont de Montanyana 

8 
8 
4 

12 
10 
7 
7 
9 

11 
  

Taula 6.1.- Treballadors al càrrec de les centrals l’any 1980. 
Font: Jordi Bernardó i Murgó. “Estructura sòcio-econòmica i territorial del Pallars i Ribagorça”  

 
 
Durant els anys vuitanta el sector industrial de l'Alta Ribagorça va patir una 

crisi aguda motivada fonamentalment per la reducció de les dues activitats que 
havien concentrat el desenvolupament del sector aquests darrers decennis: 
electricitat i mineria. Com a resultat d'aquest procés de crisi, entre 1981 i 1991 
s'havia reduït el nombre d'ocupats industrials en un 37%, passant de 407 a 257 
ocupats. 
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A més, l'acabament de les obres de construcció de les centrals 

hidroelèctriques de Moralets i Baserca va comportar una reducció dels llocs 
de treball. D'una altra banda, en aquest període també es produeix el 
tancament de les mines de plom de Cierco (Vilaller). Les mines de Bono, de tan 
llarga implantació, amb una plantilla encara de 76 treballadors, tancaven 
definitivament el setembre de 1982. Aquest fet constituí un profund ensurt per a 
una comarca que denotava de forma gairebé alarmant el descens laboral que 
experimentaven altres sectors ja comentats. 
 

Els nuclis de la Vall de Boí sobretot, emparats de la bellesa incomparable 
de la zona, de l'aura històrica de les romàniques esglésies de Taüll, Boí, 
Durro, Cóll, Erill la Vall, Barruera..., foren els que polaritzaren en gran manera 
aquesta mena de despertada. En l’evolució de l'Alta Ribagorça, s’arribava al fet 
de més importància, relleu i transcendència de l’era moderna: el reconeixement de 
la seva condició de comarca i la seva inserció en el mapa polític de Catalunya, amb 
rang d'unitat político-administrativa que el referit reconeixement li atorgava. 
 

El 16 de març de 1988, el Ple del Parlament de Catalunya aprovava per 
unanimitat el reconeixement de la comarca de l'Alta Ribagorça per Llei 5/88, que el 
28 de març sancionava el President de la Generalitat, i recollia el DOG de 6 de juny 
de 1988. 
 

D'aquesta forma, l'Alta Ribagorça, juntament amb el Pla d'Urgell i el Pla de 
l'Estany, amb capital al Pont de Suert, Mollerussa i Banyoles, respectivament, 
s'integraven a les primitives 38 comarques. 
 

Un altre canvi que va patir la Comarca de manera indirecta va ser l'ingrés 
d'Espanya el 1985 a la Unió Europea. Amb les implicacions que comportava, va 
afectar de manera gairebé substancial el desenvolupament agrícola de la 
comarca. Les limitacions que els organismes comunitaris van dictat per alguns 
sectors de la ruralia, com per exemple les quotes en la producció lletera, va 
implicar que nombroses explotacions de la comarca decidissin d'acollir-se als 
immediats avantatges que suposava la compensació que se’ls hi oferia per la 
renúncia de les seves activitats. Aquests avantatges, però, es van fer més 
palesos en el camp de l'oví i del vacum, sectors afavorits amb subvencions que 
indubtablement van aconseguit d'introduir estímuls en el manteniment d'aquests 
sectors. 
 

Ja no eren únicament els curts mesos de l'estiu, que la comarca denotava 
una major activitat. Una oferta diversificada havia aconseguit de rendabilitzar de 
forma molt més constant, els grans recursos naturals de la comarca. En aquest 
espectacular gir hi havia contribuït de manera gairebé decisiva, l'obertura de 
l'estació d’esquí de Boí-Taüll, com també la creixent afecció d'un contingent, cada 
dia en augment, de practicants dels deports d'aventura. 
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 A més, no hi ha dubte que en tot el moviment turístic i de visita de l'exterior a 

l’Alta Ribagorça, hi tingué molt a veure l’existència del Parc Nacional d'Aigües 
Tortes i Llac de Sant Maurici, que juntament amb les esglésies romàniques i el 
balneari de Caldes de Boí, han estat els grans dinamitzadors de la Comarca. 
 
 

6.3.- EVOLUCIÓ PER SECTORS. 
 

El nombre d'aturats registrats a l’Alta Ribagorça assoleix un màxim els anys 
1984 i 1985, degut a l’acabament de les obres de Llauset l’any 1983 i la 
finalització de les activitats extractives, i disminueix a partir d'aquesta data fins 
a situar-se en la taxa actual, entorn del 1%, molt menor que la mitjana 
catalana. En la figura 6.1. podem comprovar aquesta disminució de l’atur. A 
més, cal destacar que els anys 1992 a 1994, a l'Alta Ribagorça no es va 
produir la revifalla de l'atur que si es va observat al conjunt del país. 
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Figura 6.1.- Evolució de l’atur a l’Alta Ribagorça. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
 
6.3.1.- SECTOR PRIMARI 
 

A l’Alta Ribagorça, com a totes les comarques del país, el sector agrari ha 
sofert unes transformacions radicals els darrers decennis, reduint-se 
progressivament el nombre d’explotacions agràries. Així, el 1982 existien 115 
explotacions mentre que l’any 1999 aquest nombre s’havia reduït fins 92, 
disminuint igualment el treball esmerçat en el sector.  
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A més, l’aspecte sòcio-econòmic del sector agrari i del món rural de la 

comarca es avui en dia encara molt crític degut a que, ja l’any 1996, el 63,2% 
dels titulars d’explotacions tenien 55 anys o més. Aquesta situació assegura 
que la reducció dels actius agraris continuarà en el futur i ocuparà, a curt 
termini, un nombre molt menor de persones que actualment, ja que per 
qüestions d'edat es produiran moltes sortides del mercat laboral, que no seran 
compensades per les entrades d'ocupats joves.  

 
L’Alta Ribagorça ocupava el 1989 la novena posició entre les comarques 

catalanes en quant a nombre de vaques de carn i la dissetena per caps d’oví, 
tot i que històricament ha sigut la gran base econòmica de la Comarca. 
 

La superfície forestal és el gran recurs agrari ja que s’estén per quasi 
40.000 ha., de les quals més de 12.000 són arbrades, però la producció 
forestal està molt per sota de les possibilitats de la comarca.     
 
 
6.3.2.- SECTOR SECUNDARI 

 
En conjunt, l’activitat del sector secundari a l’Alta Ribagorça ha estat 

tradicionalment molt escassa, fins i tot inferior a la de altres comarques de 
muntanya. La població ha viscut tradicionalment de l’agricultura, seguint un model 
d’economia d’autoconsum, dins del qual s’inclouen algunes activitats de caire 
transformador orientades a cobrir les necessitats locals bàsiques. Tan sols la 
implantació del sector hidràulic va significar una modificació important d’aquest 
model. 
 

Fins a la dècada dels 80, l’activitat del sector secundari es repartia de 
manera desigual en tres subsectors: l’hidroelèctric, la construcció i el 
manufacturer.  

 
Les activitats extractives, que entre els anys 1940 i 1983 van tenir força 

importància, tenen actualment poca incidència en l’economia comarcal. 
 
El sector hidroelèctric, preponderant a la comarca com ja s’ha analitzat, es 

caracteritza per un nivell d’interconnexió amb els altres sectors secundaris molt 
limitat. 
 

Pel que fa a la construcció, subsector que fins a la dècada dels 80 tenia una 
activitat estretament relacionada amb les grans obres hidroelèctriques, actualment 
manifesta una gran tendència a la reactivació, gràcies a l’increment de demanda 
de la segona residència turística  a la Vall de Boi. 
 

El conjunt del sector secundari representava el 1986 un 36,4% dels actius de 
l’Alta Ribagorça, segons les dades corresponents al padró. Una part importants 
d’aquests actius ho representava el sector hidroelèctric amb un 19,2% o bé la 
construcció amb un 14,7%, essent únicament l’1,5% de la indústria 
manufacturera. 
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A l'Alta Ribagorça existeixen al voltant d'unes 15 empreses industrials que 

proporcionen entre 200 i 250 llocs de treball assalariat. Aproximadament el 60% 
dels ocupats, uns 150 treballadors, ho estan en el sector hidroelèctric la qual 
cosa permet parlar de monoindústria comarcal. La presència d'un sector industrial 
tan polaritzat determina que la indústria de la comarca sigui vulnerable davant 
dels canvis que es produeixen en l’àmbit hidroelèctric. 

 
Aquest subsector és doncs la veritable especialització industrial de la 

comarca. Així, el 1991, el sector d'energia i aigua de l'Alta Ribagorça ocupava la 
posició tretzena en llocs de treball entre les 41 comarques de Catalunya i 
concentrava l’11 % de l'ocupació del país en aquesta branca d'activitat. 
 
 
6.3.3.- SECTOR TERCIARI 
 

A l’Alta Ribagorça, com a la major part de les comarques de muntanya, la 
natura i el paisatge, junt amb la forma de vida que tradicionalment ha 
caracteritzat les àrees rurals de muntanya, constitueix els factors d’atracció 
fonamental per las turistes, fins i tot abans de l’aparició de l’estació d’esquí alpí 
de Boí-Taüll. 
 

L’existència a Caldes de Boí d’un important conjunt d’aigües 
mineromedicinals ha significat durant segles un motiu d’atracció d’un important 
nombre de termalistes. Durant molts anys va ser la modalitat més especialitzada i 
l’única capaç de captar visitants amb un poder adquisitiu alt. 
 

Un altre element que atreu un gran nombre de visitants es el Parc Nacional 
d’Aigüestortes. El gran atractiu dels seus paratges va atraure l’any 1986 unes 
cent mil persones. 
 

La Vall de Boi reuneix a més un valuossísim patrimoni històrico-artístic, com 
be s’ha anat ressenyant en aquest treball, que és un important focus de turistes, i 
més des que l’any 2000 va ser declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. 
 

Recentment s’ha entrat en una nova fase de desenvolupament del sector 
turístic, que ha crescut molt, diversificant-se i especialitzant-se. La novetat 
principal ha estat l’obertura de l’estació d’esquí de Boí-Taüll, la qual constitueix 
l’aposta més decidida per a la desestacionalització del turisme comarcal i que ha 
comportat també la construcció d’un gran complex d’allotjaments al Pla de 
l’Ermita, just per sobre se Taüll. 
 

En aquests aspecte, es molt destacable el creixement de l’oferta 
d’allotjaments en hotels i càmpings, i el sorgiment de nous tipus d’establiments 
com residències - casa rural o apartaments. En la figura 6.2. es pot observar 
l’evolució d’aquestes infrastructures, en el cas de places hotelers i càmpings en 
la zona pirenaica lleidatana. 
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Figura 6.2.- Evolució de l’infrastructura turística al Pirineu Lleidatà. 

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

 
Igualment, s’han generat noves activitat turístiques com els esports 

d’aventura, l’hípica, etc..., que fan que aquesta construcció de noves 
infrastructures turístiques continuí incrementant-se. 

 
El sector turístic s'ha convertit en determinant en l'evolució de 

l'economia i moltes vegades ha actuat de contrapès dels desequilibris 
d'altres sectors econòmics. Un dels efectes més importants d'aquest sector 
és també la creació i manteniment d'un nombre elevat de llocs de treball.                   
                                                                                

En el sector terciari, hi treballen la majoria de les dones ocupades i és 
el sector que mostra major equilibri d'ocupació entre els sexes ja que el 49% 
dels ocupats són dones. D'altra banda, aquesta activitat és la que ocupa els 
segments de població més joves ja que el 52% dels ocupats són menors de 
35 anys. 
 

L'evolució de l'ocupació per sectors entre 1981 i 1991 evidencia que el 
sector terciari ha estat el motor econòmic de la comarca els anys vuitanta. 
Així, el sector passa d'agrupar el 25% dels ocupats el 1981 al 50% el 1991, 
doblant gairebé el nombre de treballadors en aquest període, mostrant la resta 
de sectors una evolució negativa durant el mateix decenni. 

La darrera vintena d’anys del segle passat queda reflectida en la taula 6.2. 
i es comprova que les màximes variacions van ser durant la dècada dels 
vuitanta.  
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% 1981 1986 1991 1995 1999 2001 
Agricultura 14,0 12,9 12,2 2,9 3,1 2,6 
Indústria 27,4 26,0 20,4 26,5 26,2 27,9 

Construcció 30,8 12,5 17,0 8,1 9,0 9,8 
Comerç i 
serveis 25,8 34,5 50,4 53,8 56,9 56,8 

 
Taula 6.2.- Distribució de la població ocupada per sectors d’activitats. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels Anuaris Estadístics de Catalunya de 1991 a 2002.  
 
 

Si fem una comparativa entre la població ocupada en les diferents 
comarques lleidatanes de muntanya, il·lustrada en la taula 6.3, veiem com a l’Alta 
Ribagorça, l’any 1996, tenia una quantitat de treballadors ocupats en serveis i 
indústria similar a la mitja de les quatre  comarques en estudi. En canvi, en 
agricultura, la quantitat ja era molt inferior, a l’igual que la Val d’Aran, i que era 
compensada per una major ocupació en el sector de la construcció. 

 
 

% Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Alta Ribagorça 
Pallars Jussà 
Pallars Sobirà 
Val d’Aran 
Mitja comarcal 

8,7 
15,0 
16,0 
2,2 
10,5 

17,4 
13,1 
18,4 
12,8 
15,4 

15,3 
12,7 
9,7 
14,0 
12,9 

58,6 
59,2 
55,9 
71,0 
71,0 

 
Taula 6.3.- Índex de la població ocupada per sectors a comarques lleidatanes de muntanya. 

Font: Elaboració pròpia a patir de dades de l’Institut Català d’Estadística. 
 
 
En quan a l’economia de les comarques s’ha de destacar la gran diferència 

existent en l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost mig pagat per 
cada contribuent, en les comarques. A la Val d’Aran i a l’Alta Ribagorça, aquest 
valor es de 363 i 333 pessetes, a l’any 1996, mentre que als Pallars, aquest es de 
260. Això evidencia la major riquesa de les dos primeres, que tenen una menor 
població ocupada en l’agricultura i major en l’àmbit de la construcció. 

 
Degut a que el sector terciari ha estat durant les darreres dècades el motor 

d’aquesta Comarca, en el següent subcapítol s’avaluen cadascun dels focus que 
més han contribuït a que s’hagi passat d’un 25,8 % d’ocupació de comerç i 
serveis l’any 1981 a doblar aquestes dades, passant al 56,8 % d’ocupació. 
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6.4.- PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT 
MAURICI. 
 

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és un element 
central de l'Alta Ribagorça tant pel que fa al patrimoni mediambiental com en els 
aspectes de dinamització socio-econòmica comarcal. 
 

Fou creat el 21 d’octubre de 1955 i reclassificat per la llei 7/1998 de 30 de 
març de la Generalitat de Catalunya, on es uns dels tretze parcs existents a 
l’Estat Espanyol i l’únic d’aquesta categoria a Catalunya. 
  

Inicialment aquest Parc comprenia una superfície de 9.851 hectàrees, 
superfície que fou eixamplant-se fins assolir les 14.119 hectàrees, el 51 % de 
les quals estan ubicades a l’Alta Ribagorça, concretament al municipi de la 
Vall de Boí, mentre que la resta de l'espai del Parc pertany al municipi d'Espot, 
a la comarca del Pallars Sobirà. 

 
Entorn del Parc Nacional hi ha delimitada una àrea perifèrica de 

26.733 ha - el 35% de les quals corresponen a l'Alta Ribagorça i la resta a 
les comarques veïnes de la Vall d’Aran i les Pallars - i una zona d’influència 
de 141.132 ha més, de les quals el 20% pertany a la comarca. Els municipis 
ribagorçans afectats per l'àrea perifèrica i la d’influència són la Vall de Boí i 
Vilaller. Aquesta zona de protecció te com a finalitat amortir els possibles  
impactes procedents de l’exterior, a fi de garantir una completa protecció dels 
recursos naturals que van justificar la creació del Parc. 
 

Formen aquest Parc, dues grans valls que tenen el seu punt comú en el 
massís del Portarró d'Espot. La primera d'aquestes valls, que pertany a l’Alta 
Ribagorça és la de Sant Nicolau, i a la mateixa s'hi troba, a uns 1800 m, el sector 
d'Aigüetortes, que dóna nom al Parc; la segona, orientada a la comarca del 
Pallars Sobirà, comprèn amb la vall de l'Escrita, els sectors de Monastero, del 
Negre, i d'Agulles d'Amitges, més comunament coneguda com la regió dels 
Encantats i Llac de Sant Maurici. 
 

L’existència d'algunes obres que imposaren al seu dia els aprofitaments 
hidroelèctrics de la zona, modificant les primitives estructures naturals, han pogut 
esdevenir contradictòries a la rigidesa de les normes internacionals que 
determinen que a un espai determinat li sia atorgada la condició de Parc Natural, 
però això eren fets irreversibles, impossible o en tot cas molt difícils de corregir, 
que no han restat categoria a la grandiositat i a la bellesa incomparable del Parc, 
ni l'han disminuït un àpex de la seva magnificència i profund atractiu. Tant el 
sector d'Aigüestortes, com el de Sant Maurici acullen un gran nombre de petites 
valls o riberes, així com un elevat nombre d'estanys i estanyols que admiren per la 
placidesa de les seves aigües, sovint d'un blau intens. 
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Els inicis del Parc es poden deduir de la presència en repetides ocasions 

del Cap d’Estat, general Franco a l’Alta Ribagorça durant la fase d’obres dels 
salts. En el segon viatge que efectuava a les obres de l'ENHER, el mes de juny 
de 1953, Victoriano  Muñoz li feia conèixer no sols a través de detallades 
explicacions, sinó promovent una visita directa, la configuració de tota la zona 
de la vall de Sant Nicolau i del vessant oposat de les valls d'Espot i del llac 
de Sant Maurici. Així, el feia partícip de la necessitat que hi havia de fomentar la 
seva defensa i promoció, de cara a una valoració dels mes característics 
interessos naturals del país.  
 

Així queda demostrat com Victoriano Muñoz, implicat com estava amb la 
Comarca, buscava  interessos que entranyaven la possibilitat de crear un gran 
corrent turístic, penyora de guanys i de treball per les sempre desemparades 
comarques de muntanya, avançant-se així, un cop més a la visió de futur de la 
Comarca i l’evolució d’aquesta un cop s’acabaven les obres dels aprofitaments. 

 
Fins a tal punt era important aquesta visita a la zona, que per tal de 

possibilitar-la, l’Empresa, a iniciativa de Victoriano Muñoz, entre els mesos de maig 
i juny de 1953, just abans de la visita, hi construí una pista de muntanya, i en que 
molts hi dipositaren gran confiança de que havia d’esdevenir el primer pas de la 
comunicació directa entre l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, obviant d’aquesta 
manera el difícil accés que suposava l’arribada a les comarques des de la Vall 
d’Aran o la Pobla de Segur. 

 
Durant l’entrevista mantinguda amb el Cap de Transports de l’Empresa, el 

senyor Hermenegildo Gaset, en referència a aquest tema ens explicava: ‘’ Durant 
una setmana, vaig ordenar tots els deu conductors que havien d’anar pel camí 
construït per a la visita a la zona del Caudillo a practicar-lo, ja que era amb unes 
pendents molt exagerades i no ens podíem permetre cap errada durant cap de les 
seves visites a la zona’’. Així, queda demostrada la importància que es tenia ja 
aleshores en aquesta visita a l’actual Parc Natural. 
 

Aquella oportuna i afortunada gestió del responsable directe de les obres de 
l'ENHER, interessant al propi Cap de l'Estat i el seu seguici per la zona 
d'Aigüestortes, donava pas a la creació per un decret del Ministeri d'Agricultura 
de 21 d'octubre de 1955, del Parc Nacional d'Aigüestortes i Llac de Sant 
Maurici, assignant-li d'aquesta forma la consideració de reserva natural. 
S’ha de destacar que durant el règim del general, aquest fou el primer Parc 
Natural declarat a la Península Ibèrica. Anteriorment ja se’n havien declarat 
dos més durant l’any 1918. Aleshores, la denominació dels Parcs era com a 
Reserva Natural. 

 
L’evolució de visitants al Parc, indica la capacitat que des de sempre 

ha tingut aquest per atreure turistes. Aquests visitants, com es pot veure en 
la figura 6.3, tendeixen clarament a l’alça i degut al creixement mig que ha 
tingut en les darreres dècades, un 4 %, permet assegurar que aquest 
continuarà sent un important valor per a la Comarca.  
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Figura 6.3.- Evolució visitants al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de S. Maurici. 

Font: Generalitat de Catalunya. Dep. Medi Ambient i Habitatge. 
 

 
S’ha de destacar que l’accés al Parc pot realitzar-se per les dues Valls a les 

que aquest hi connecta, la Vall de Boí i la Vall Fosca, al Pallars Jussà, i  la zona 
perifèrica per la Val d’Aran i la Vall de Gerber, al Pallars Jussà. De totes aquestes 
zones, la que més gent rep es la Vall de Boí, representant 53 % de les entrades 
totals. 

 
La disminució a l'interior del Parc durant l’any 1992 es el resultat de les 

mesures de regulació de l’accés de vehicles particulars que es va portar a terme 
per a millorar les condicions d’aquest. Gràcies a això, també s’ha de comentar 
que hi ha una flota de 38 taxis a disposició única i exclusiva del Parc, per a 
millorar així l’accés i facilitar l’arribada a aquest. 

 
 

6.5.- ESTACIÓ d’ESQUÍ. 
 

En el conjunt de factors i iniciatives que han impulsat i suporten l’existència 
d'un turisme actiu a l’Alta Ribagorça, que sigui capaç de convertir-se en un 
element econòmic cabdal que pugui pal·liar els negatius efectes de la minva de 
les més tradicionals activitats agrícoles i ramaderes, cal remarcar com 
l'empresa més decisiva, la creació de l'estació d'hivern de Boí-Taüll. 
 

Situada principalment al vessant nord del Corronco de Durro, s'estén per 
altres indrets col·lindants, que totalitzen unes 16.000 hectàrees, incloent els 
sectors d'Erta i del vessant occidental del port de Rus. 
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La idea de crear una estació d'esquí a l'Alta Ribagorça va partir l'any 

1976 d'un grup de persones liderades per Antoni Taüll, que hagueren de 
mantenir una aferrissada lluita i vèncer moltes resistències, amb enfrontaments, 
discussions que transcendiren a la premsa, i fins i tot algun que altre contenciós, 
coses totes que excitaren profundament els ànims de la comarca, i 
descabdellaren com sempre, partidaris i contraris de l'empresa que es 
propugnava. 
 

Finalment, després d’una etapa de gestions pogueren aconseguir-se, 
comptant amb el consens d'una majoria, les necessàries autoritzacions oficials, 
i així les obres de l'estació pròpiament dita, s'iniciaren el 1981, i les primeres 
instal·lacions es posaven en funcionament la temporada 1986-1987. Les obres en 
l’estació perduraren fins l’any 1990 i la temporada 1991-1992 l’estació es ficava 
en servei.  

 
Les primeres temporades es van vendre al voltant de 60.000 forfaits i l’any 

en que l’estació va tenir més afluència se’n van aconseguir 165.000. Durant la 
temporada passada, aquest dada va ser de 130.000, quedant ben clara 
l’atracció d’aquesta classe de turisme i font de riquesa tant important per a la 
comarca. 

 
Complementàriament, l'estació ha estat dotada d’una sèrie de serveis de 

cafeteria, aparcament, botiga, terrasses, restaurant i dispositiu d’assistència i 
emergència. 

 
El fenomen turístic, arran de l'estació Boí-Taüll, ha incrementat 

també una important expansió urbanística, amb la construcció de 
nombrosos immobles, així com la promoció de negocis d’hostaleria. 
L'oferta en cafeteries, restaurants, discoteques i llocs d'entreteniment, 
fomentada per l’èxit d'aquesta estació d'hivern, ha aportat a la zona una 
aura de cosmopolitisme, impensable uns anys abans.  

 
Aquest creixement urbanístic podria ser una causa de trencament de 

la naturalitat de la comarca, com bé ha passat en altre indrets de país, 
incrementant incrontroladament, per exemple, el nombre de segones 
residències. En aquest cas, a la Vall de Boí, principal focus turístic de la 
Comarca degut al seu encant i a la localització de l’estació d’esquí a la 
capçalera d’aquesta, s’està controlant l’evolució d’aquestes 
construccions, tant en nombre anual com en qualitat, fins el punt de que 
una nova edificació, ha d’ésser obligatòriament amb parets vistes de 
pedra i teulades de pissarra. 

 
Una dada força important que permet veure la evolució d’aquesta estació i 

també de la Comarca, es l’evolució de les pròpies infrastructures d’aquesta: 
l’any 1995, després d’uns primers anys d’inici i expansió, l’estació disposava de 
13 remuntadors i 111 canons de neu, oferint 30 pistes d’esquí.  Passats set 
anys, l’any 2002, aquesta disposava de 44 pistes, quasi un 50 % més, i el 
nombre de canons de neu i remuntadors ja era de 151 i 17 respectivament.  
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L’estació, és la que te una cota més alta dels Pirineus catalans, 2750 

metres, i actualment compta amb un domini esquiable de 550 hectàrees, oferint 
un total de 43 quilòmetres de pistes de tots els nivells. 

 
Això ha fet que el nombre d’esquiadors a l’estació hagi incrementat de 

manera molt positiva, com s’ha vist anteriorment, i es pugui afirmar que es un 
dels motors econòmics de la comarca, juntament amb la construcció de noves 
places hoteleres, segones residències, restaurants, i moltes altres 
infrastructures derivades, i que permeti augurar en bon futur econòmic i de 
desenvolupament per aquesta. 
 
  

6.6.- LES ESGLÉSIES ROMÀNIQUES. 
 
 Una part molt important del turisme de l’Alta Ribagorça ve donat gràcies a 
l’encant de la gran quantitat d’esglésies que es van construir dels segles XI al XIII 
i la conservació tant important que s’ha aconseguit d’aquestes. Ja s’ha comentat 
en el segon capítol les dades referents a la seva construcció i història, però també 
s’ha destacar la gran quantitat de visitants que aquestes reben, tan profitosos per 
una comarca que majoritàriament viu del turisme.  
 

La gestió d’obertura de les esglésies va començar l’any 1999, quan 
l’ajuntament de Boí amb la col·laboració del Bisbat d’Urgell, van obrir al públic a 
l’estiu les esglésies de Sant Climent de Taüll, Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia 
d’Erill la Vall. Posteriorment, els estius dels anys 2000 i 2001 es va obrir Sant 
Feliu de Barruera i es va mantenir oberta a partir de principis de l’any 2002. La 
Nativitat de Durro va ser la següent església oberta al públic, l’any 2003, i queden 
per restaurar-se i obrir-se les de Santa Maria de Cardet i l’Assumpció de Cóll i 
l’ermita de St. Quirc de Durro. 

 
Des dels inicis de l’obertura de les esglésies, aquestes han augmentat molt 

el nombre de visitants, quasi triplicant el nombre com es pot comprovar en la 
següent figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítol 6. Darreres dècades  
 

   
Alta Ribagorça: 1900 – 2000 

76

 

VISITANTS ESGLÉSIES

161332

124132

73905
59983

126174

0

50000

100000

150000

200000

1999 2000 2001 2002 2003

anys

no
m

br
e

 
Figura 6.4.- Visitants a les esglésies romàniques de la Vall de Boí. 

Font: Centre Romànic de la Vall de Boí. 
 
 
De les esglésies obertes fins ara al públic, Sant Climent de Taüll ha estat la 

més visitada amb una mitja del 56,2 % de les visites. Aquesta dada es pot atribuir 
a que la carretera passa ben be pel costat de l’església, i es tant l’encant 
d’aquestes que es gairebé impossible l’evitar aturar-s’hi.   

 
Una altra dada molt característica es la quantitat de visitants a l’oficina de 

turisme de la Vall i l’època de l’any en que majoritàriament es produeixen. Aquests 
estan distribuïts per totes les estacions de l’any, però essent molt més nombrosos 
a l’estiu, complimentant d’aquesta manera a l’estació d’esquí. Com es pot veure 
en la taula 6.4, els visitants durant l’estiu són molt més nombrosos que en altres 
èpoques. A més, també s’observa com aquests nombre, a l’igual que en el de 
visitants a les esglésies, va augmentant any rera any. 

 
 
 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

gener 
febrer 
març 
abril 
maig 
juny 
juliol 
agost 

setembre 
octubre 

novembre 
desembre 

35 
83 
139 
411 
109 
148 

1634 
2950 
736 
150 
197 
62 

71 
43 
473 
90 
195 
177 

1377 
2792 
835 
40 
94 
100 

67 
59 
52 
576 
442 
212 

1689 
2983 
1237 
333 
96 
309 

190 
176 
278 
597 
360 
511 

1623 
3219 
1102 
576 
162 
576 

220 
138 
198 

1004 
207 
430 

2139 
4161 
1662 
851 
281 

1400 

557 
625 
663 

2098 
780 

1390 
3442 
5711 
2435 
1191 
743 
708 

295 
401 

1568 
571 
895 

1051 
2970 
5852 
2016 
838 
952 
786 

 
Taula 6.4.- Evolució visitant a l’oficina de turisme de la Vall de Boí. 

Font: Patronat de la Vall de Boí. 
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6.7.- PROPOSTES DE FUTURES ACTUACIONS. 
 

Hi ha una línia d'ajuts, inclosa en la programació dels plans comarcals de 
muntanya 2001-2005, que té com a finalitat subvencionar actuacions que 
s'adrecen a alguns dels objectius següents:  

• Actuacions als petits nuclis i al poblament disseminat. Actuacions 
destinades a la consolidació de les infrastructures bàsiques, la construcció 
d'equipaments de caràcter cultural o recreatiu i l'optimització dels recursos 
lligats a l'economia productiva en les àrees de població més regressiva. 

• Projectes de desenvolupament econòmic. Finançament d'actuacions de 
dinamització de les activitats econòmiques, com ara la contractació 
d'empreses per a l'assessorament a iniciatives empresarials, l'elaboració 
d'estudis d'anàlisi sectorial, la realització de tasques de promoció sòcio-
econòmica, etc. 

• Actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins. Actuacions de millora de 
la comunicació viària dels nuclis de muntanya amb la xarxa general de 
carreteres, per facilitar l'accés dels petits nuclis i fer més avinent 
l'accessibilitat a punts d'interès. Les obres s'executen adequant els treballs 
en cada camí a les seves particularitats i al nivell de servei.  

Els beneficiaris d'aquests ajuts són el Conselh Generau d'Aran i els consells 
comarcals de les altres comarques de muntanya. Des de l'anualitat 2001 els ajuts 
s'han formalitzat mitjançant convenis anuals de col·laboració entre els respectius 
ens comarcals i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
 

6.8.- CÀNON ENERGÈTIC. 
 

L’any 1981 es va crear la Llei 7 / 1981 del 25 de Març exposant els següents 
motius: 

 
 ‘’ La ley 7 / 1981 de 25 de Marzo (RCL 1981\991) reguladora 

del canon sobre la producción de energía eléctrica, establece 
dicho tributo de carácter local como un recurso propio de la 
hacienda de las provincias cuya gestión esta a cabo de la 
Administración Tributaria del Estado, siendo exigible con 
ocasión del suministro a los consumidores’’ 

 
La finalitat del tribut venia determinada per una sèrie factors ben lògics: Les 

instal·lacions d’energia elèctrica s’han de localitzar forçosament on es donen les 
condicions naturals que li són precises  i això porta a que les zones de producció i 
les de consum estiguin dissociades. 
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Per altra banda, les produccions comporten fortes contrapartides en les 

zones productores, de molt diversos tipus, que no es veuen recompensades un 
cop finalitzada la construcció amb la creació d’un gran nombre de llocs de treball 
ni de les demés avantatges que es deriven de la industrialització pròpiament dita, 
com augment de la població i nivell de vida, increment de les comunicacions, 
creació de centres d’ensenyament i millors mercats, etc., totes ben 
exemplaritzades en aquest treball. 
 

Per aquestes raons te sentit el caràcter obligatori del cànon, i més quan en la 
constitució espanyola de 1978 es troben nombrosos articles referents a la 
planificació de l’activitat econòmica general per atendre les necessitats 
col·lectives, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial, i 
estimular el creixement de la renta i la riquesa i la seva justa distribució. 
 

Així, arribem a l’any 1986 on amb la introducció de l’IVA a l’estat espanyol i la 
modificació d’aquesta manera de la tècnica tributària desapareix el cànon de 
consum d’energia elèctrica amb l’excusa de que ja està incorporat dins d’aquest. 
S’ha d’observar també, que en la llei que suprimeix l’impost s’elimina també 
l’aspecte i la finalitat distributiva i compensatòria que tenia l’impost suprimit. 
 

Actualment, els impostos existents sobre la producció energètica, inclosos en 
els rebuts elèctrics són per: 
 

• Compensar la indústria deficitària del carbó. 
• Compensar la paralització de la central de Valdecaballeros, a Extremadura. 
• Compensar el tancament de la central nuclear de Lemóniz. 

 
Càlculs fets el març de 1981 pels legisladors de l’època, situaven en 994,9 

milions anuals de les antigues pessetes els diners que pertocaven a la província 
de Lleida en concepte de compensació econòmica proporcional a les 
instal·lacions productores comptabilitzades.  
 

Aquesta llei abolida generava recursos destinats en principi a compensar les 
zones productores d’energia i ajudar-les en el seu desenvolupament, cosa que no 
passa en l’actual relació centre - perifèria, on el centre normalment es el que 
n’acaba beneficiat. 
 

Tot i això, la fundació Fecsa Endesa, empresa que com ja s’ha comentat va 
absorbir l’Enher, té un conveni signat amb l’Ajuntament de la Vall de Boí per 
sufragar la renovació de la il·luminació exterior dels temples, encara de moment 
només s’ha realitzat la de Sant Climent de Taüll, realitzada l’any 2002, i està 
previst començar la de Sant Feliu de Barruera i la de la Nativitat de Durro. 

 
També s’ha signat una subvenció amb la parròquia per tal de pagar 

l’electrificació dels campanars de les esglésies de la Vall que han sigut 
nomenades patrimoni mundial, per tal de disposar-hi de rellotges automàtics. 
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A més a més, la mateixa fundació ha col·laborat amb al Patronat de turisme 

de la Vall i el Parc Nacional d’Aigüestortes per a la millora de la senyalització, 
entre els pobles que configuren la Vall de Boí i dins el propi Parc Natural. 
 
 
 

 

 


