adé
lgnasi Aldoma i Buix-.--
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Evolució del model economic de la muntanya
Pirineus en plural. Esperances i incerteses
del canvi de I'activitat

Darrere d'aquesta evolució general, s'amaguen, arnb tot,
tendencies absolutarnent contrastades entre les comarques pirinenques. La Val d'Aran i el Pallars Sobira experi-

Cesquí ha portat finalrnent riquesa i feina a les valls piri-

menten durant els darrers cinc anys un creixernent forca

nenques. El rafting i els esports d'aventura atreuen rnilers

positiu de llocs de treball, que es tradueix tarnbé en un no-

de joves i no tan joves. Els parcs naturals estimulen les vi-

table creixernent dernografic, bastant per darnunt (en ter-

sites i fan revifar les instal4acions d'acollirnent. La segona

mes reiatius) del de Catalunya. A I'Alta Ribagorca i el

residencia activa la construcció i el cornerc, ... S'han aca-

Pallars Jussa, en canvi, I'ocupació es troba estancada o a

bat la miseria I I'abandó dels Pirineus! Després d'anys de

la baixa, i el creixement dernografic presenta un balanc ne-

Ilanguirnent i caps cots, els rnissatges optirnistes sobre les

gatiu que s'arrossega des de fa uns quants anys. Tanma-

cornarques pirinenques cornencen a agafar forca. Ja era

teix, si la Cerdanya presenta un creixernent dernografic

hora!'

elevat, no tan favorable en termes d'ocupació, a I'Alt Urgell
les tendencies s'aproxirnen rnés als valors de les dues co-

iendencies i canvis: segons quins i
segons a on

rnaraues rnés estancades.
En definitiva, ni es comporta de la mateixa manera la zona

Fetes les alabances, ja podern cornencar a espatllar la fes-

compresa entr; el cap de Creus i I'Aneto, ni tarnpoc no ho

ta. Ras i curt: globalrnent, les cornarques pirinenques enca-

fan les cornarques que van de la Cerdanya a la Val #Aran,

ra es troben endarrerides respecte del creixernent econornic

incloses a I'anornenat ~ r n b ide
t I'Alt Pirineu i I'Aran, al qual

i dernografic del país durant els darrers anys. Sí que creix la

es restringeixen les observacions que segueixen.

població, pero no al ritrne de Catalunya; sí que augrnenta I'ocupació, per bé que a un ritrne inferior del de les cornar-

Fet i dit, si en alguna cosa es caracteritza la rnuntanya, i els

ques de les planes de Lleida i d'altres interiors; sí que

Pirineus en particular, és en la seva diversitat. A la tradicio-

augrnenta la creació de riquesa, pero el PIB de les cornar-

nal organització de I'activitat en valls relativarnent tancades i

ques pirinenques és el que ha crescut rnenys els darrers

aillades, s'hi afegeix la dificultat de les cornunicacions trans-

cinc a n y ~ . ~

versal~,que fa que les relacions es facin cap al sud, cap a

ambni &e rPilt Pinn~eui Aran
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

les planes, i, a mes, una profunda diferencia entre una franja

La construcció de les centrals hidroelectriques comporta

nord rnés enlairada i de condicions rnés alpines i una franja

en rnolts aspectes la introducció de la nova societat urbana

sud prepirinenca de condicions rnediterranies. Tot plegat,

als Pirineus: nous accessos al país i a I'alta rnuntanya, crei-

acornpanyat d'una disponibilitat desigual dels recursos, fo-

xement i renovació d'alguns nuclis, feines remunerades,

menta les particularitats de I'estructura productiva i de les

nous habits de consum. Al costat de les esglésies rornani-

iniciatives i la societat locals. No s'hi val, doncs, a inferir del

ques i de les construccions civils rnedievals i rnodernes, les

creixernent i dels canvis d'una val1 que tota la rnuntanya va

edificacions construides per les cornpanyies hidroelectri-

pel rnateix carni, per bé que aixo tarnpoc implica renunciar a

ques constitueixen I'arquitectura més destacada dels cen-

I'observació de tendencies i canvis generals.

tres urbans actuals i, no cal dir, que les infraestructures de
les centrals hidroelectriques representen, per be o per mal,

Un tren perdut o que mai passa: la industrialització

les intervencions de rnés irnpacte realitzades en el paisatge
muntanyenc conternporani. El servei de les centrals fou
tarnbé una font destacada i perrnanent de llocs de treball i

D'entrada, un fet que de tan evident passa sovint per alt és

ingressos i les cornpanyies prornogueren alhora activitats

el poc gruix dernografic i social de les cornarques i valls de

paral4eles en punts rnolt deterrninats com ['Alta Ribagorca

I'Alt Pirineu en relació arnb la resta de comarques, fins i tot

o la val1 Fosca.

.

.

amb les cornarques pirinenques orientals, el Bergueda, el Ripolles o la Garroba. L'explicació que es dedueix de la histo-

Si als anys setanta les cornpanyies electriques encara aple-

ria és forca obvia; la revolució industrial arriba a aquestes

gaven certs entusiasmes, aquests s'esvairen del tot els

darreres cornarqules, rnentre que I'Alt Pirineu i I'Aran es que-

anys noranta, quan I'automatització de les centrals va fer

daren cense, rnalgrat certs intents i aproxirnacions.

prescindibles els operaris (dels 223 ocupats d'Enher a I'Alta
Ribagorca n'havien de quedar 25 i aquesta és la tonica ge-

Cap a la segona meitat del xix des de I'Alt Pirineu s'incorpora-

neral) i els afanys d'eficiencia van eliminar les inversions su-

ren alguns dels processos de la revolució industrial; substan-

perflues. Si el rnite de la indústria hidroelectrica que havia

cialrnent, fabriques de llana rnogudes per la rnecanica

de redimir els Pirineus del despoblarnent i la miseria ha que-

hidraulica i ernpreses productores d'electricitat, que s'afegi-

dat redu'it arnb el ternps al sou de quatre assalariats, la con-

ren a les serradores i rnolins hidraulics rnés antics. Tot ple-

tribució d'aquesta indústria al procés general

gat, pero, no arriba ni tan SOISa la dimensió de les antigues

d'industrialització dels Pirineus tarnpoc no presenta un ba-

fargues, que al rnateix ternps anaven tancant, i les noves ern-

lanc rnassa gloriós. D'entrada, les grans centrals significa-

preses, que es trobaven forca escampades pel territori, ro-

ren la desaparició dels petits aprofitaments hidroelectrics

rnangueren en un arnbit familiar i arnb un caracter rural. A

autoctons, que van ser absorbits per les grans empreses, i

I'Alt Pirineu, i en aixo el contrast és important també arnb les

ja és prou significatiu, tarnbé, que I'únic productor i distribut.

comarques orientals, la industiialització propiarnent dita no

dor autocton d'electricitat que s'ha rnantingut sigui la Pro-

s'havia de fer present fins el 1911, quan apareix la Canaden-

ductora Eléctrica Urgelense (PEUSA), a la Seu d'urgell.

ca i es constitueixen les dues societats de capital estranger

Després, i rnalgrat les intervencions paternalistes puntuals

que imrnediatarnent (el 1912 s'inaugura la central de Cabde-

d'alguna cornpanyia corn Enher (mines de Malpas i Cierco,

Ila Auxiliar) ornpliren els Pirineus de grans centrals hidroelec-

fabrica de cirnent Pirineo de Serrallo, serradora i piscifacto-

triques per a I'abastarnent de la indústria bar~elonina.~

ria del Pont), la inducció de nova activitat industrial ha estat

nul4a. Actualrnent, per altra part, els drets d'explotació de

pero seran ernpreses efírneres, de tecnologia i dirnensió ar-

I'aigua de les cornpanyies limiten i condicionen altres usos

tesana o cense gaire projecció exterior. El principal capital

alternatius com els esports d'aventura, per bé que, en

industrial pirinenc actual se situa encara en la Iínia de la difu-

aquest cas, les infraestructures hidroelectriques tarnbé ofe-

sió de la indústria rural i no és una Iínia gens a desrnereixer

reixen oportunitats de noves activitats corn la nautica, en els

per a la consolidació i el rnantenirnent dels centres pirinencs

ernbassarnents, o el transport per cable.

com Oliana, Trernp, la Seu d'llrgell, i algun altre de rnés petit

Les centrals hidroelectriques no significaren la darrera opor-

vitals, sobretot, a I'area prepirinenca.

on les petites indústries asseguren llocs de treball i rendes
tunitat industrialitzadora i els anys seixanta van veure néixer
noves activitats, rnolt en linia arnb les ernpreses que s'implantaren a les poblacions rurals de la plana de Lleida. Es

La industrialització fracassada de
I'agricultura

tracta fonarnentalrnent dels tallers de confecció i d'alguns
tallers de muntatges rnetal.lúrgics que aprofiten I'oferta de

Per altra part, el fracas de la industrialització s'ha d'entendre

rna d'obra rural poc qualificada. És clar que, quan aquestes

tarnbé corn a fracas de la transforrnació de I'agricultura piri-

unitats van pujar cap a les valls pirinenques, ja nornés troba-

nenca. L'esforc autocton ha estat en aquest cas irnportant i

ren prou rna d'obra als centres de Tremp, la Pobla de Segur,

relativarnent rnatiner i segueix un procés de difusió territorial

el Pont de Suert, la Seu dlUrgell o el cas ernblernatic d'0lia-

que es repeteix en múltiples innovacions. Al final del xix la Cer-

na. L'alegria d'aquesta industrialització ha estat rnés aviat

danya ja enviava rnantega i forrnatges a Barcelona, el 1915

poc intensa i poc duradora perque a partir de rnitjan anys

es funda la cooperativa Cadí a la Seu d'urgell, el 1932 es

vuitanta la competencia de la rna d'obra asiatica ha provo-

funda la cooperativa lletera del Pallars a Sort, el 1950 es

r a t la crisi d'algunes d'aquestes ernpreses.

crearen cooperatives Ileteres a Bossost i Vielha i el 1962 es

Fet i dit, I'expansió historica de I'activitat manufacturera des

me lleter pirinenc ha estat, pero, una historia farcida de fra-

constituí Copirineu, a la Pobla. La historia del cooperativisde Barcelona s'atura a les colonies de la conca del Llobre-

cassos que han afectat els ramaders rnateixos, i al cap dels

gat; rnés a ponent, I'aigua servira nornés per produir energia

anys només queden dues cooperatives, una de les quals

per a I'exterior, i aquest sera el tret definidor per excel.len-

subsisteix arnb rnés pena que gloria. A rnés, si s'exceptua la

cia de les cornarques pirinenques occidentals. A través del

Cerdanya, la producció lletera pirinenca avui va clararnent a

temps no mancaran serradores, mines o pedreres, ni tam-

la baixa i ha desaparegut practicarnent de la Val d'Aran i de

poc manufactures d'objectes de fusta, rnetall o cerarnica;

I'Alta R i b a g ~ r c a . ~

Quadre 2. Magnituds de I'ocupació per grans sectors d'activitat i per cornarques, 1996

S. agrari

Nombre d'ocupats per grans sectors
Industria
Construccio

Serveis

I
Evolucio ocupacio,1975-1996
."%' is r
S. agrari hl$$F<~ia~erveic

Els rnotius d'aquesta evolució, corn els de la indústria en ge-

nal dels Pirineus. En aquestes arees prepirinenques, la pro-

neral, són diversos i no s'esgoten en poques Iínies. D'entra-

ducció historica d'oli, vi o farines i derivats carnis, per bé

da, corn qualsevol activitat empresarial, les cooperatives

que rnolt interessant a nivel1 artesa, no ha acabat de traduir-

Ileteres tenien possibilitat de créixer pero tarnbé un risc ele-

se en indústries locals prou potents i han estat posades so-

vat de desapareixer, i aixo depenia de les capacitats perso-

ta I'orbita dels centres transformadors de la plana.

nals del directius. Arnb tot, I'origen rnateix de la producció

Callunyament d'aquests centres, particularrnent els anys sei-

lletera rnuntanyenca sernbla portar implícita la catastrofe; la

xanta i setanta, també ha estat una rernora important per a

indústria lletera pirinenca neix per abastar Barcelona de

la rnodernització i adaptació de la pagesia local.

rnantega i forrnatges i entra en crisi quan els rnercats s'arnplien i ha de competir amb altres arees productores rnés efi-

Si la industrialització no ha sabut treure profit dels recursos

caces. Potser hauria resistit si hagués desenvolupat

agraris dels Pirineus, allo que queda és la venda de m a t e

productes transformats autoctons i diferenciats; pero enca-

ries prirneres agraries sense valor afegit. Es rnantenen cer-

ra avui s'ofereix un producte estandard copiat de I'exterior i

tes produccions (ordi, arnetlles, porcs) a les arees rnés

ha calgut esperar els anys noranta perque una petita ernpre-

rneridionals i rnediterranies dels Pirineus, que han de cornpe-

sa de Sort recuperi i cornercialitzi el formatge de vaca local.

tir arnb desavantatge arnb els productors de la plana, i la ra-

Potser hauria subsistit, tarnbé, si hi hagués hagut les condi-

rnaderia extensiva (vaca de carn, ovella, cavall) a les arees

cions fisiques peral rnantenirnent de la vaca de Ilet, pero

més alpines, que topa arnb la dura competencia dels paisos

les estretes valls pirinenques no donen per a rnolts recursos

de nova colonització: Australia, Argentina, ... L'activitat agra-

de farratge i s'hauria d'haver optat per una vaca mixta, de

ria pirinenca és avui dia una activitat precaria, pendent de la

llet i pastura, cosa que no es va saber preveure a ternps.

subvenció i pendent dels ingressos més segurs d'altres activitats; I'ocupació agraria no para de davallar i a la Val d'Aran

L'altra qüestió és que la vaca de Ilet, alrnenys fins que la va-

nornés queden dos joves (de rnenys de 3 5 anys) que es de-

ca no s'ha alirnentat d'unifeed, tenia poc a veure arnb les

diquen plenarnent al sector, 2 7 a I'Alta Ribagorca, 63 al Pa-

condicions mediterranies que prevalen a tota la part meridio-

llars Sobira, 138 al Jussa i 182 a I'Alt UrgelL5 Qui voldra fer

Qwe&e 3. Lea expWcicms agrh~rigsa les eamarques !a I'I'Alt Wneer 3 k m ,

I

de jardiner del vast caprtal terntorial que ara degenera: con-

I'esquí, el parc, les aigües termals i el patrimoni monumental

reus i prats erms, prats i pastures abandonades i guanya-

també esta donant bons resultats a la Vall de Boí. Les possi-

des pels matolls i el bosc, cabanes enrunades, bancals que

bllitats del turisme pirinenc srjn moltes i tot plegat fa que no

cauen i recs que es perden,.,.?

s'apagui la Rama dels qui fa molts anys que esperen: la vall
Fosca, la vall de Cardós, la Vallferrera, ....

L'unica alternativa clara: el turisme
Vist I'exemple de la iniciativa aranesa, la gran quedi6 per
Si el fracas o la feblesa de la industr~al~tzac~ó
no trenquen la

als pocs que hi són i els molts que esperen un resultat del

decadencia iniclada per les comarques pirlnenques a mitjan

turisme és, peru, fins a quin punt aquesta és la via única,

segle xlx, la nova cultura urbana i consumista que es desen-

en quin racó queden, si es que tenen lloc, les altres activi-

volupa a partlr dels anys selxanta determina el desplega-

tats, les tradicions productives locals i el territori. El desen-

ment d'una alternativa economlca d'aspecte prou més

volupament turístic de la muntanya als Alps es basti sobre el

consistent: el turisme, i més concretament I'esquí. Ho d e

tbpic que primer pleguen les vaques, després els turistes i

mostra la Val d'Aran, que refa la seva malmesa demografia i

després ja no queda res per munyir. Evidentment, a I'Alt Piri-

es converteix en una de les comarques més riques del país.

neu ni els qui manen ni els qui creuen són ~ u i s s o s . ~

I

Sera aquesta, finalment, la sortlda a I'endarrer~menti la precarietat pirlnenques?

En qualsevol cas, que no esperin res del turisme més avall
de Vilaller, Llavorsí o Martinet de Cerdanya, on les condi-

Pel que fa a les estacions d'esquí alpí, el seu impacte es li-

cions de la muntanya deixen de ser alpines. En tot aquest

mita a uns pocs quilometres al seu voltant. A la Val d'Aran,

ampli espai prepirinenc els atractius encara no s'han banalit-

per exemple, Les, Bossost i la resta del Baix Aran aprofiten

zat i, si es fa, sera amb més dificultat. En aquestes condi-

poc la influ&ncia de I'estació de Baqueira-Beret i han de bus-

cions el turisme és una qüestió d'imaginació i de manetes

car alternatives propies de desenvolupament, com fan altres

(allotjaments singulars, bona cuina, descoberta natural, ...1

arees pirinenques sense estacions. Per altra part, I'Alt Piri-

que no pot prescindir de les activitats agraries i de I'entorn

neu té i tindra pocs dominis bons per a I'esquí alpi: Baqueira-

i que només uns pocs autoctons o nouvinguts es troben

Beret, Boí-TaüII, potser la Molina-Masella, i para de comptar.

avui dia en condicions de pensar i oferir.

Aquest fet, unit a d'altres circumstancies particulars de la
gestió, fa que moltes estacions tinguin un impacte econbmic
redui't, com és el cas d'Espot o de Portainé, aixo quan les
estaclons no han hagut de plegar, com ara L l e s s ~ i . ~
Mercat del Bolet de Cal Rosal. R. Vilalta

Si fins fa poc tots els ous es posaven a la panera de I'esquí,
ara es comenca a veure que altres recursos tarnbe tenen un
gran poder d'atracció. A les estacions d'esqui alpí pallareses
les visites són prou inferiors a les del Parc Nacional d'Aigüestortes i IEstany de Sant Maurici, i a la dels esports d'aventura; ara bé, tot sumat esta donant un notable impuls
turístic a les valls d'aneu i a la ribera de Sort. La suma de
Font: IEC, INE, censos i padrons de població.

La quinta corona de Barcelona

de tenir la satisfacció i la seguretat de disposar de la propietat d'actius irnmobiliaris. En al creixement residencial de la

Sigui corn sigui, I'esquí i el tot turisrne predicat als Pirineus

Cerdanya, que bat al ritrne de les conjuntures econbmiques,

centrals no són m& que el detonant, quan no sirnplernent

pesen decididarnent aquests instints, presents tarnbé a la

I'excusa, d'un desenvoluparnent urbanistic que es el que

resta del territori.

transforma de v e r a i a fons el territori. Molts s'afanyen a rebatre que aixo no es turisrne; pero el cert és que amb el tu-

Moit dificilrnent es pot aturar una dinamica de creixerpent re-

risrne arriba la segona residencia i la segona residencia rep

sidencial quan tota la societat local s'hi troba immersa i en

i transrnet

viu. En últirn terme, un poble de la Cerdanya poc té de Bol-

bona part dels irnpactes econornics I socials que

generen les estacions d'esquí, la frequentació de la natura

i

la resta d'atractius turístics rnuntanyencs.

vir, de Das o d'Alp; sirnplernent es un annex de I'area metropolitana de Barcelona, arnb la particularitat que la rnajoria
dels residents tot just hi passa dues setrnanes I'any i que els

Els nous residents, turistes o no, compren a les botigues,

que rnés s'estan en aquests pobles viuen fonarnentalrnent

van als restaurants, practiquen esports convencionals i corn-

de la constr~cció.~

pren solars i cases; alimenten, en definitiva, I'econornia local. Ara bé, ja no és tan positiu que la població local tregui

Davant les evidencies, cal girar la truita i en lloc de deixar

un profit residual de I'allotjarnent, que s'arribi a una transfor-

anar pestes contra la segona residencia, batallar perque si-

rnació desmesurada dels carnps en carrers i que a la Val

gui rnés o rnenys permanent? Alguns alcaldes ja estan fent

d'Aran i a d'altres valls rnuntanyenques s'avanci inexorable-

feina, i aconsegueixen empadronar alguns d'aquests resi-

rnent cap a I'elirninació del recurs historic basic dels prats

dents de temporada; ara caldra veure que passa mes enlla

dels fons de vall.

del full d'ernpadronarnent.

El creixernent residencial podria anar d'una altra manera, i

Poc té a veure arnb I'esqui el creixernent urbanístic de la

fer que les necessitats d'allotjament dels turistes es cobris-

Cerdanya, que poc a poc es desplaca cap a I'Alt Urgell. I és

sin arnb els establirnents hotelers convencionals o arnb

perfectarnent imaginable en el futur un desenvoluparnent ur-

apartarnents de Iloguer, que són els qui rnés aprofiten eco-

ba aparellat a un Caldea terrnal, un gran centre d'esports

nornicament i socialrnent la població de rnuntanya i els qui

d'aventura o, sirnplernent, un entorn d'una gran qualitat arn-

rnenys castiguen el paisatge i el territori?

biental tant propi de la rnuntanya. Nornés cal que algun inversor hi vulgui veure el profit.

No és difícil trobar rnodels turístics rnenys basats en la segona residencia; pero es fa difícil imaginar-los ara i aquí. Ni

Sigui per un rnotiu o per un altre, els calés i projectes hau-

hi ha la voluntat, ni, probablernent, les eines publiques per

ran de venir d'on n'hi ha, de Barcelona, de la rnateixa rnane-

aconseguir-ho, i tarnpoc no hi ha la voluntat local de renun-

ra que ho han fet per a I'esqui. I tarnbé hauran de venir de

ciar a unes rendes facils d'obtenir (vendre's el patrirnoni rús-

ciutat els consurnidors que ornplen hotels i apartarnents i

tic a preu urba). Per altra part, i aixo seria el fet rnés

que compren els pisos o els nous negocis que s'obren, a

decisiu, arriba un rnornent en que la segona residencia ja no

uns preus per rnetre quadrat sirnilars als del centre de Bar-

se sap ben bé si respon a un determinat atractiu turístic o si

celona. No és des d'aquest punt de vista que es pot parlar

és I'alternativa a I'estres urba o a diverses ansietats, a mes

afirrnativarnent d'una rnuntanya integrada a la regió rnetropo-

litana de Barcelona? Potser si, pero arnb alguna particulari-

el Pont de Suert o Esterri d'~neu,és a dir, els centres histb-

tat: que els consurnidors urbans poden perdre I'interes pel

rics dels Pirineus més central no han acabat d'interpretar el

seu lloc pirinenc de vacances i els residents de tota la vida

paper de capitatitat que els pertocava, i les relacions sonals

es poden retrobar arnb el seu paper d'observadors rnuts de

i economiques de I'Alt Pirineu s'han teixit preferentment amb

tota aquesta h i s t ~ r i a . ~

I'exterior; per anar a veure el metge especialista o per comprar el tractor ha calgut anar a la Seu d'llrgell, a Tremp o a

Una estructura urbana feble i dependent

la Pobla, quan no directarnent a Lleida, i, posats a Ser, no
venia d'uns quants quilometres rnés, i apostar per la segure-

Si la segona residencia situa els Pirineus a les portes de

tat que ofereix Barcelona.

Barcelona, I'estreta relació existent entre els Pirineus i la
rnetropoli tarnpoc és un fet nou. Un indicador corn les truca-

Els centres pirinencs han tingut un poder d'atracció escas,

des telefoniques posava de rnanifest, ja I'any 1972, que una

que, al seu torn, té unes profundes arrels historiques. Sort

part irnportant dels rnunicipis de la Val d'Aran, la Ribagorca i

(9461, Esterri d ' ~ n e u(7071, Vielha (705) o el Pont de Suert

els Pallars tenien com a primer lloc de relació Barcelona ciu-

(511) entren al segle xx arnb rnenys de 1.000 habitants;

tat, rnentre que a la resta de cornarques interiors, les rela-

Trernp en tenia 2.054 el 1900, la Pobla de Segur 1.549 i la

cions telefoniques s'establien preferentrnent arnb capitals

Seu d'urgell 3.044. 1 aquestes xifres nornés són un reflex de

regionals com Lleida i Reus o arnb els centres cornarcals.

la manca de desenvoluparnent de les activitats cornercials,

Més recentrnent la rnobilitat laboral tarnbé assenyala inter-

de les professions liberals o dels oficis rnenestrals que ali-

canvis intensos i preferents arnb Barcelona. Que vol dir tot

menten el creixernent i la renovació urbanes. Aixi, doncs, en-

plegat?1°

cara es pot pensar avui dia que centres corn la Seu d'urgell
o Trernp poden aportar referents econornics i socials propis

La interpretació rnés tímida apunta que les cornarques rnés

als Pirineus (s'entén tant iniciatives públiques corn privades) i

despoblades són les que rnantenen uns vincles rnés inten-

marcar una certa centralitat pirinenca?

sos arnb Barcelona a causa de I'elevada proporció d'ernigrats que rnantenen farnília o casa en el lloc d'origen. Més

No es un objectiu estrafolari, sobretot tractant-se de la Seu

enlla, I'altra cara de la moneda descobreix que Vielha, Sort,

dlUrgell i de les sinergies que s'hi creen arnb la veina i fructífera Andorra. El desenvoluparnent de les capitalitats cornar-

?
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L'evolució de la població en diferentsvalls de la
Val d'Aran i el Pallars Sobid, 1860-2001

g

cals o regionals és una condició gairebé imprescindible per
a trobar sortides alternatives al vast Prepirineu despoblat i
desactivat. Ara bé, per aixo cal trencar les inercies que pesen darnunt dels Pirineus actuals: la manca secular d'iniciatives industrialitzadores autoctones i la subjecció dels
recursos del territori pirinenc a les necessitats de la industrialització endegada a I'area de Barcelona."
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