Un segle de canvis a la Vall de Siarb
En aquesta línia del temps representem gràficament els esdeveniments històrics més importants que s’han
esdevingut durant el darrer segle relacionats amb les vies de comunicació i el transport.

1895

1906
Soriguera tenia 962 habitants* (sense la Baronia d’Estac). Els municipis de Llagunes,
Vilamur, Rubió, Soriguera, Llavaners, Saverneda s’hi arribava per camí de ferradura.

Inici de les obres de desviació del riu
Noguera Pallaresa al seu pas per Sort i la
conseqüent construcció del terraplè.

La carretera asfaltada arriba fins a Gerri de la Sal. El 96,97 % del Pallars Sobirà resta
comunicat per camins de ferradura (12.435 habitants*).

< Fotografia 1906. Sort abans de la desviació del riu (1906).
Autor: Antoni Bartomeus i Casanovas - Arxiu Fotogràfic
Centre Excursionista de Catalunya.

< Fotografia 1900. Passera de fusta sobre el riu al barranc de Llagunes (1890). Autor: Frederic Bordas i Altarriba - Arxiu Fotogràfic
Centre Excursionista de Catalunya.

1935

1920

La Generalitat crea el Pla de
Camins (sense executar per
l’esclat de la Guerra Civil).
L’objectiu era la igualtat entre
territoris plans i de muntanya i
eliminar les situacions d’aïllament.

1920

Soriguera arriba als
1.155 habitants (màx.
del s. XX). El mínim
d’habitants fou l’any
1981 amb 257.

1938

1910
Construcció de la
central hidroelèctrica
de Soriguera adjacent
a la mola farinera.

< Estat actual dels búnquers de Vilamur.

1962

1950
Inauguració de la
carretera per al
pas de vehicles a
Tornafort.

Inici de la construcció de les primeres
carreteres de carro a la Vall de Siarb i de
la primera carretera vella de Sort a la
Seu d’Urgell passant pel port del Cantó.

< Inauguració de la carretera
(1946).

< Obres a la carretera (1950).

1959

El primer tractor comunitari arriba
a Vilamur. Fins aquell moment cap
tractor havia arribat al poble; tot es
feia amb carro.

< Estret de Collegats amb les mules (1910). Autor: R.
Casamada. - Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista
de Catalunya.

< Estat actual de la mola.

1946
El front de la Guerra Civil
s’instal·la a la Vall de Siarb
al Tossal de Sant Joan.

Inici de la construcció de la
carretera que unirà Gerri de la Sal
amb Sort, Esterri i Vielha.

1958
La primera màquina de batre
arriba a Vilamur. Abans la
batuda de cereals i llegums
es feia amb animals.

L’aigua corrent arriba a les
cases de Llagunes.
< Dones al safareig de Tornafort (1950).

< Dallaire de Casa Mingo amb màquina de
dallar - Josep Coll (1952).

1968

1972

1974
La carretera del port del Cantó entre Sort i la
Seu d’Urgell queda íntegrament asfaltada. El
traçat de 1972 és l’actual.

El primer telèfon d’ús
públic per a tot el
poble s’instal·la a Cal
Savalls de Vilamur.

Tancament de les escoles a les
viles de Llagunes i Vilamur. Els
nens i nenes han d’anar fins a
Sort per anar a l’escola.

Arriba la llum de FECSA al municipi de
Soriguera: la central hidroelèctrica cau en desús.
< Carretera sense pavimentar amb Vilamur al fons (1964)

1993

1991
Inici excavacions Despoblat
de Santa Creu de Llagunes, el
jaciment més gran en alçada
de Catalunya. Les excavacions
duraran uns 8 anys.
< Despoblat de Santa Creu de Llagunes.

1999

< Dos nens i un adult a Vilamur (1970)

2003

Obertura de l’activitat
al Refugi Vall de Siarb.
L’emplaçament del refugi
és l’antiga casa on hi havia
l’escola de Llagunes i la casa
de la mestra.

Organitzadors:
Ajuntament
Soriguera

Instal·lació de
l’antena de TV3 a
la Torreta de l’Orri.
< Les antenes de la Torreta
de l’Orri.

< Inici de la pavimentació de la
carretera de Llagunes (1989)

Els aparells
telefònics arriben
a les cases de
particulars. Es
deixa d’utilitzar el
telèfon públic

2022
Realització del primer camp de
treball de recuperació de camins
amb la participació dels joves de
l’AE La Torxa d’Igualada.
< Joves de l’AE La Torxa recuperant un mur de
pedra seca.

Les comunicacions: L’any 1880 la carretera asfaltada
només arriba a Tremp, l’any 1895 es construeixen 31 km:
la carretera asfaltada arriba fins a Gerri de la Sal (Font:
FONT I GAROLERA, Jaume. La formació de xarxes de
transport de Catalunya (1761 - 1935) de carreteres p 291 i ss.).

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya:

1984

S’inaugura la carretera
asfaltada de la N-260 a
Llagunes: fins aquell any
la carretera era de terra.

2016

Creació del Parc Natural
de l’Alt Pirineu: és el
més extens de Catalunya
(69.850 ha) i representa el
55,5% del territori total del
Pallars Sobirà.

El municipi: El poble de Soriguera l’any
1847 estava format per Freixa, Llagunes,
Malmercat, Puiforniu, Rubió, Tornafort i
Vilamur. L’any 1975 s’incorpora Estac, que des
de 1847 estava format per Arcalís, Escós, Baro
i Mencui.

1985

L’any 2019 es crea el projecte
Museu de Camins, la reserva
viva de senders al Pirineu. L’any
2021 la Vall de Siarb té més de
280 quilòmetres de camins per
caminar, descobrir i trepitjar.

La demografia: Dades obtingudes entre 1908 i 1918: “Soriguera
estava composada per 326 edificis y 579 habitants de fet y 642 de
dret, distribuïts en la següent forma: Envonuy, 10 ab 19; Frexa, 30
ab 58; Llagunes, 47 ab 85; Malmercat, 31 ab 62; Puyforniu, 10 ab 17;
Rubió, 13 ah 39; Soriguera, 16 ab 28; Tornafort,43 ab 99; Vilamur,
97 ab 153, ademés d’altres 29 cases y alberchs escampats, entre
los quals hi han les conegudes per Llavaners y Saverneda”. (Font:
ROCAFORT, CEFERÍ. Geografia General de Catalunya - p. 729 i ss.).

Aquesta actuació ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya a través de les subvencions als espais
naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), subvencions cofinançades amb el programa de
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

