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I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

Creixement urbanístic i 
demogràfic. (S. XVIII-XIX)

Enderrocament muralles.
Eixample: 20 eres porxades.
Creixement demogràfic:

1717…….365
1787…….919
1857……1318



I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

Activitats econòmiques: vinya.

1873-1874: producció 460.000 litres.
64 cellers.



I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

Activitats econòmiques: horta.

488 finques
315 propietaris
222 hectàrees rec



I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

Activitats econòmiques: fira.

5.000 – 7.000 caps de bestiar. 3.000 – 4.000 firaires.
1887: creació d’una nova fira el mes de novembre.



I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

Anys 90: els inicis de la crisi.

1893-1896: climatologia adversa. Males collites



I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

L’arribada de la fil·loxera



I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

Inundacions de 1907.

1911: visita de l’inspector d’emigració. Obra urgent: muro de Salàs.



I - SALÀS ABANS DE L’ARRIBADA DE LA CANADENCA

Crisi demogràfica

Lloc 1857 1888 1900 1910 Pèrdues 
en % 

Salàs 1.318 1.275 929 877 -33’46%
Tremp 8.853 8.247 6.796 6.592 -25’54%
Pallars 
Jussà

26.537 25.573 20.295 18.996 -28’42%



II - INTERÈS PER L’AIGUA
Situació

Mapa de situació



II - INTERÈS PER L’AIGUA
Situació

Horta i canals



II - INTERÈS PER L’AIGUA
Situació

Edificacións
submergides



II - INTERÈS PER L’AIGUA
Situació

• Dddf                                       Ermita de St. Antoni

Fonaments de la presa



II - INTERÈS PER L’AIGUA
Situació

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Poblet de St. Miquel

Ponts dels Basses
(Salàs)



II - INTERÈS PER L’AIGUA
Situació

Restes d’una masía
(Salàs)

Restes del
Molí de St. Pere

(Salàs)



II - INTERÈS PER L’AIGUA

Calçada romana (Salàs)

Situació



II - INTERÈS PER L’AIGUA
Situació



II - INTERÈS PER L’AIGUA

•
• ?           CANAL DE LA VERNEDA,  300 l/s per regar. (Construït i inundat).
•
• 1830      CANAL DE SALÀS, 500 l/s  per regar. (Construït i inundat)
•
• 1882      Sol·licitud  de prohoms de Barcelona per portar 3m3/s a Barcelona. 
• (Sol·licitud denegada) 
•
• 1899      JAUME CLOTET  de Tremp demana concessió per agafar l’aigua a la Pobla  i regar
• 14.000 ha.   (Denegada la concessió el 1901)
•
• 1899      DOMÈNEC SERT de Barcelona sol·licita concessió  de 16 m3/s per  2 centrals   
• hidroelèctriques, una   a Salàs i  l’altra a Talarn. (Concedida el 1901).
•
• 1906      DOMÈNEC SERT demana modificar el projecte  per construir 3 salts, a Pui de l’Anell-
• Salàs,  Llimiana i Camarasa. (Concedit el 1907).
•
• 1909      DOMÈNEC SERT torna a modificar el projecte i ara sol·licita 20 m3 /s i construir un   
• canal de La Pobla fins a  Camarasa  ( ~ 60 km) i allà la central .  (Concedit el 1010)
•
• 1011      DOMÈNEC SERT pacta la venda de les seves concessions  a la Canadenca .
•
• 1912      LA CANADENCA torna a modificar el projecte i demana  construir una gran presa
• de 80  m d’alçada  al congost de Susterris, embassar 220 milions de m3 d’aigua i     
• inundar  927 ha. Cabal 42m3.  (Concedit el 28-11-1912, amb dret a expropiar).
•

Cronologia



II - INTERÈS PER L’AIGUA

Plànol



III - LA CANADENCA  (1)

1908 Carlos Montañés, enginyer barceloní, coneixedor del mon de l’energia  i del    
transport ,  elabora el primer projecte de l’electricitat  i de transport a  
Catalunya.

1908 Montañés viatge a Londres i contacta amb Fred Stark Pearson, enginyer  
nord-americà que te experiència amb  salts hidroelèctrics  (USA, Brasil, 
Mèxic) i te bones relacions financeres.

1908 Pearson viatja a Barcelona i al Pallars i queda convençut  de la viabilitat
del projecte,  busca  finançament . 

1909 Setmana tràgica a Barcelona.

1011 Pearson torna a Barcelona amb finançament  i empren el projecte.
Pacta la  compra de la concessió a Sert.

Cronologia



III - LA CANADENCA (2)

1911 El 12 de setembre es funda al Canadà  la “Barcelona Traction Ligth       
and Power Co. Ltd” i el 14 de desembre es crea a Barcelona la
“Riegos i Fuerza del Ebro, S.A.” conoguda  com la Canadenca, i així  
l’hi direm avui.

1911 Irrompen a Tremp i rodalies els homes de la Canadenca (geòlegs, 
enginyers, topògrafs, etc).

1912 Demanen a l’Administració la modificació de la concessió de Sert 
i en 5 mesos l’aconsegueixen.

1914 S’inicien les obres de la presa de Susterris (Talarn) aturades  
degut a la 1ª guerra mundial.  Es reprenen el cap de un any.

1916    L’aigua de l’embassament arriba al nivell màxim el 25 de maig. 

Cronologia



III - LA CANADENCA

Fred Stark Pearson i la presa de Susterris
Carlos  Montañés

Protagonistes



III - LA CANADENCA

Exterior central tèrmica de Mata  
al Paral·lel de Barcelona

Sala de màquines de la       
central de Mata

Instal·lacions



III - LA CANADENCA

Topògrafs i enginyers



III - LA CANADENCA



nov 1911   “Invadeixen”  Tremp i rodalies un estol de topògrafs, enginyers i 
geòlegs  estrangers.

30 nov 1911    Es crea a Tremp la “Junta de defensa”

3 des  1911    C. Montañés de La Canadenca explica a la Junta el projecte que 
estan elaborant i els invita a que formulin les seves peticions.

8 des 1911    Gran míting a Tremp amb diputats, alcaldes, entitats econòmiques , 
culturals  i veïns de tots els pobles.

2 jun 1912    Conveni entre 18 alcaldes de la zona (sense Salàs) amb la 
Canadenca que donarà a perpetuïtat un total 200 CV d’electricitat
per l’enllumenat dels pobles signants, inclòs Salàs.
Els mesos següents es signaran dos convenis mes.

28 nov 1912   Per Real Orden el Ministerio de Fomento s’aprova la sol·licitud 
presentada per la Canadenca i  declara el projecte com  de utilitat
pública, que vol dir, amb dret a expropiar.

III - LA CANADENCA

Oposicions i recolzaments (comarcal – Tremp)



III - LA CANADENCA
Oposicions i recolzaments



Oposicions i recolzaments

III - LA CANADENCA



Canal de Gavet

Aqueducte del canal        
de Talarn

III - LA CANADENCA

Oposicions i recolzaments



AJUNTAMENT

jun  1912     L’ajuntament transmet al Governador Civil 74 instàncies de veïns sol·licitan:
- La negativa a  la modificació de la concessió  de la Canadenca.
- Un 20%  de dte. en la electricitat industrial.
- Enllumenat gratis.

30 ago  1912   L’ajuntament i els regants envien al Ministeri de Foment  una instància on 
exposen les  consideracions  legals i   socials en contra del projecte.

nov  1912   L’ajuntament i els regants posen un plet contra la Canadenca (Retirat 1915)

VEÏNS

1911   Petició a la Junta de Defensa per incloure a les peticions a la Canadenca:
- Enllumenat+ gratis.
- Contribució fins l’expropiació a càrrec de la Canadenca.
- Un 20%  de dte. en la electricitat industrial.

Set  1912    107 propietaris escriuen al Governador Civil  que no estan d’acord en que   
l’ajuntament i els regants s’oposin a la construcció de l’embassament.

III - LA CANADENCA

Oposicions i recolzaments (Salàs)



Camps que hagués regat el nou canal 

III - LA CANADENCA

Oposicions i recolzaments (Salàs)



III - LA CANADENCA
Expropiacions

• 1914   El 28 de febrer es publiquen al Butlletí Oficial de la Província la llista de les 488 finques a 
• expropiar.

• 1914   La Canadenca fa un peritatge molt generosa del valor de les finques. No vol 
• problemes amb la gent ni retard en la construcció de la presa que ja ha  
• començat.

• 1914   Tothom estava d’acord amb l’embassament encara que molts no ho diguessin:
• - Els expropiats per les fortes indemnitzacions. 
• - Els no afectats  per la possibilitat  de que la Canadiense els hi  construís un nou canal .

- Els cacics quedaven be amb els seus caps de Tremp.

1914   Es publiquen les expropiacions  per modificar el traçat de la carretera.

1916   El 25 de maig les aigües arriben a nivells màxim.

•



Expropiacions

Mostra d’expropiats

III - LA CANADENCA



Document d’expropiació

III - LA CANADENCA
Expropiacions



Expropiacions i indemnitzacions

III - LA CANADENCA



III - LA CANADENCA

Expropiacions



Masia de Miret inundant-se el maig de 1916

III - LA CANADENCA

Expropiacions



III LA CANADENCA  
L’Electricitat a Salàs  I

1905    “La Electra del Pallaresa” de Tremp subministra electricitat a Salàs.
Enllumenat dels carrers i particulars.

1912   Conveni amb 18 ajuntaments (no Salàs) per repartir gratuïtament i a perpetuïtat una  
potència de 200 CV  (147 kW)  de electricitat  sols per enllumenat  mes un   20% de 
descompte per usos industrials i un 30 per agrícoles.   Salàs es a la llista, l’hi 
corresponien 13,5 CV  que son 10 kW. Els ajuntaments poden vendre 
l’electricitat als veïns.

1915  Contracte  amb l’ajuntament de Salàs per passar a una potència de 23 CV (17 kW) 
tan per enllumenat com  per altre usos. L’ajuntament va haver de renunciar a un 
plet contra la Canadenca interposat el 1912. 

1918  Nou contracte passant a 30 CV (22 kW) més 3.000 ptes per la xarxa urbana.



III – LA CANADENCA
La Electra del Pallaresa



III - LA CANADENCA
Oposicions i recolzaments



IV – EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Indemnitzacions per les 488 finques expropiades. 
1.594.663 pessetes = 400.000 jornals X 75 = 30 milions d’euros.

Venda de 15 parcel·les. Família Llari. 
4.000 m2 a 500 duros.



IV - EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Indemnitzacions: Construcció locals d’oci.

1920: construcció del Cafè Degà.

Estalvi. “Sopars de duro” al Segle XX



IV – EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Conflicte personal.
Francisco González Amigó entre dues aigües. 

La Quima de casa Monsó Francisco Gonzàlez i la Conxita Carta d’acomiadament



IV – EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Via jurídica-legal: 81 veïns al Ministeri de Foment (1923)

BASES DE LA DEMANDA (1923)

Compliment clàusula 13 de 7-12-1912

“Las sendas, riegos y demás servicios 
existentes que quedan interrumpidos por 
la construcción de la obras que esta 
concesión exige se sustituirán de 
manera que cuando menos  queden en 
iguales condiciones que las actuales y 
sin interrumpir su servicio o disfrute en 
ninguna época”.

DEMANDA DESESTIMADA (1926)

Los terrenos que se hace referencia fueron 
expropiados por la sociedad concesionaria y 
abonando su importe, y con ellos desapareció el 
riego que les correspondía.

La petición se funda en una interpretación 
equivocada de la palabra “riegos”. Que esta 
palabra en la cláusula se refiere a la conducción 
del agua para el riego y en las instancias se 
aplican al terreno y aguas para regarlo; y por lo 
que al interrumpir con las obras del embalse la 
conducción tiene que sustituirla en iguales 
condiciones, pero no sustituir los terrenos 
regables y menos los que se expropiaron.

Que la cláusula como está redactada solo obliga a 
proporcionar el agua a los terrenos que siendo 
regadíos quedaron en seco por consecuencia de 
las obras.

De accederse a lo solicitado resultará que R.F.E. 
habría de abonar dos veces el importe de los 
terrenos expropiados como de regadío.



IV – EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Via reivindicativa/força. 
1912 : Antecedents. Serrar pals de la línia telefònica.
1925 – 1927: Boicot a les línies telefòniques i elèctriques.



IV – EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Via reivindicativa. 
Avalot popular (1926)

Carmen Vidal “La Minaira” Antiga presó



IV – EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Via jurídica-legal: recurs contenciós administratiu (1928)
Bases del recurs

- Clàusula 13 dels acords de 7 de desembre de 1912.
- “Los vecinos del pueblo necesitan para vivir toda la tierra de 

regadío. Sin ella sería completamente imposible vivir y tendrían que 
emigrar los dos tercios del vecindario…”

- Un acord del 10 de setembre de 1912 entre polítics, representants 
de RFE i delegats del poble d’Aramunt pel qual aquests darrers 
accepten el projecte d’embassament “siempre que se concediera la 
compensación de riegos equivalente a lo que se les inundara…”

- L’acord de 24 d’abril de 1916 entre RFE y els propietaris de Tremp 
on es fixaven les bases “para el establecimiento de dichos riegos”.

- La demanda de 1923 dirigida al Ministeri de Foment.



IV – EL CONFLICTE: PILONES I RECS (1923-1930)

Sentència desfavorable del tribunal suprem (1930)
“Solamente una de las 487 fincas expropiadas siguió hasta el último 

trámite el expediente de expropiación forzosa.” 

. “Se pagaron por la totalidad de las fincas 1.594.663’23 pesetas. Si se 
tiene en cuenta que la población es de unos mil habitantes y la cuantía de 
dicha suma pagada por la Sociedad expropiante, se comprende que no fue 
una gran desgracia para los habitantes de Salás la concesión del embalse”.

. “No existe una sola finca sin expropiar que se vea privada del riego por 
causas de las obras y embalses.”

. “El beneficio del fluido eléctrico y energía para molinos harineros.”

. Respecte els recs el tribunal suprem utilitza els mateixos arguments que el 
Ministeri de Foment l’any 1926.



V – LA II REPÚBLICA: L’ESPERANÇA TRUNCADA

Via política: eleccions de 1931.

Eleccions Municipals

- 12 d’abril.
- 19 d’abril.
- 30 de maig
- 10 de juny.
- 20 de juny.
- 12 juliol..



V – LA II REPÚBLICA: L’ESPERANÇA TRUNCADA

Campanya de premsa

Renovació 8 d’abril 1933



V – LA II REPÚBLICA: L’ESPERANÇA TRUNCADA

Recerca d’una solució política.

24 març 1933: Una comissió, presidida 
pel diputat Humbert Torres formada per 
membres de la Comarcal de Tremp
d’ERC i per un grup de veïns de Salàs, 
es va entrevistar amb el president 
Francesc Macià que va prometre  una 
resolució ràpida del conflicte.



V – LA II REPÚBLICA: L’ESPERANÇA TRUNCADA

EL DILUVIO – Novembre - 1933

Posició de força.

Dimissió de les autoritats 
(novembre 1933)



V – LA II REPÚBLICA: L’ESPERANÇA TRUNCADA

Decret de tutela 
(10-febrer-1934)



V – LA II REPÚBLICA: L’ESPERANÇA TRUNCADA

Recerca d’una solució política.
Converses amb la Generalitat.

24 d’abril de 1934
La comissió gestora de Salàs, 

acompanyada de dirigents d’ERC, 
s’entrevisten amb el president 
Companys que es compromet a 
actuar de mitjancer amb la 
“Companyia” i a solucionar 
ràpidament el problema. 

25 d’abril de 1934
Entrevista amb un representant 
de la “Companyia” que comenta: 
“Pot ésser que la Productora, per 
tal de no quedar malament amb la 
Generalitat transigeixi”. 



V – LA II REPÚBLICA: L’ESPERANÇA TRUNCADA

Fets d’octubre de 1934 Guerra Civil

Temps de sequera 



VI- DE LA GUERRA CIVIL A L’ANTUALITAT
Cronologia

1940 La misèria, secades, etc, fan que Salàs torni a  insistir en el tema del
canal de reg. Es forma de nou la Comunitat de regants.

1942   L’ajuntament i la Comunitat de regants treballa en tres solucions:
1)  Un canal nou com el projectat per la Generalitat durant la república.
2)  Bombejar aigua de l’embassament.
3)  Aprofitar els sobrants  de les sèquies de Escarells i de Corts i Planes de la Pobla.

Les dos  primeres solucions son impossibles pel pressupost, el tercer no ho volen    
els regants de La Pobla a pesar de la intervenció de Governador.

1948    L’ajuntament remet un escrit a Franco “pidolant” la seva intervenció.

1983 El segon Ajuntament de la democràcia  reuneix documentació  i consulta a un
prestigiós advocat i polític ( Josep Solé Barberà) la possibilitat d’obrir un nou  
procés , ara contra Fecsa, la resposta fou que les accions havien prescrit feia cinc anys.

2006   La Generalitat elabora un estudi  (Ara ja convertit en projecte) per regar a  
pressió 220 ha però tot es parat per la crisi iniciada al 2007. Es preveient  
problemes social per la concentració parcel·laria que exigia.



1951            Els bens de la Canadenca es subhasten a Reus. Hi ha un sol postor que és la de 
nou creada  FECSA (“Fuerzas Elèctricas de Cataluña , S.A.”) de Juan March 
Ondinas , que es queda amb tots els bens de la Canadenca.

1959            Signat un nou contracte ja amb Fecsa en que s’acorda que seran 145.000 els kWh 
d’energia anuals que la  Canadenca donarà a l´ajuntament de Salàs lliures 
d’impostos, sense hores punta ni energia reactiva.

2000              L’ajuntament contracta amb Fecsa una nova Estació Transformadora per 
alimentar la zona de les escoles. Les condicions i tarifes son les generals com 
per qualsevol client.

2009              Per una nova llei que no permet comercialitzar energia elèctrica als 
ajuntaments, el de Salàs es veu obligat  a crear una companyia, la “Elèctrica 
de Salàs de Pallars, SLU” amb capital 100% de l’ajuntament. Aquesta
empresa  va modernitzar la xarxa, escomeses noves, soterraments de  línies,  
nous contractes als clients etc. i compleix amb totes les normatives del  
Ministeri de Industria.  L’energia que ara revèn passa del milió de kWh  dels  
quals 145.000 kWh rep gratis d’ Endesa, els altres els compra en bones 
condicions amb  contractes triennals signats amb les grans distribuïdores  
mitjançant  una associació de petits distribuïdors  de tot l’estat.
El veïns empadronats al municipi gaudeixen de descomptes en la factura.

VI. DE LA GUERRA CIVIL A L’ACTUALITAT
L’electricitat a Salàs



VI. DE LA GUERRA CIVIL A L’ACTUALITAT

Creació de l’empresa “Elèctrica Salàs S.L.”



Oficines de  “L’Elèctrica de Salàs”

VI. DE LA GUERRA CIVIL A L’ACTUALITAT


