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1º PARADA: Talarn. Vista panoràmica de la presa. 
 

 

El Patrimoni hidroelèctric de la Conca de Tremp 

A principis del segle XX l’energia hidroelèctrica donava un nou impuls a una Catalunya 
limitada per la seva dependència del carbó per produir electricitat i a un Pallars enfonsat 
per una profunda crisi econòmica a causa de la fil·loxera. 

 

Necessitats elèctriques pel desenvolupament de Catalunya. 

A mitjans del segle XVIII l’economia catalana era, 
fonamentalment, la d’una societat pagesa gairebé 
autosuficient que produïa el seu propi aliment, el 
vestit, l’habitatge i les eines. La manufactura 
s’adaptava a la força de treball familiar, amb capital 
escàs, poca especialització i d’energia amb el resultat 
d’una baixa productivitat. La força de l’aigua era 
l’energia més utilitzada i la roda hidràulica, la principal 
màquina per produir força motriu per moure molins 
fariners, fargues i serradores, 

 

La revolució industrial a Catalunya. 

El 1833 s’introdueix la màquina de vapor a Catalunya, però el 
carbó català era escàs, car i de mala qualitat. Calia importar-lo 
de Gales, Anglaterra o Astúries. La nova energia era 
insostenible. L’alternativa energètica durant la segona meitat 
del segle XIX a Catalunya serà la turbina hidràulica. Les 
fàbriques i colònies tèxtils s’instal·len a prop dels rius. 

 

Noves tecnologies per a l’energia hidroelèctrica 

La millora tècnica de les turbines i el descobriment de la corrent alterna que permet el 
transport d’electricitat a llargues distancies sense pèrdues, obren el camí per 
l’explotació dels grans rius pirenencs amb centrals hidroelèctriques de gran potència. 

 

El Pallars 1911 

A principis del segle XX el Pallars Jussà pateix una greu crisi econòmica a causa de 
successives sequeres que malmeten les collites de cereals, i de la pèrdua del conreu 
de la vinya per la fil·loxera. Entre 1900 i 1911 la comarca perd un terç de la població, 
que baixa de 18.000 a 12.000 habitants. 
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2º PARADA: Presa de Talarn. 
 

 

Barcelona Traction Ligth & Power Co.Ltd i Riegos y Fuerza del Ebro  

És en aquest marc de crisi que Domènec Sert obté tres concessions d’aigua (1901-1907): 

 16 m3/s al Molí de Claverol per una fàbrica a Salàs i Talarn  
 14 m3/s per una fàbrica de filats a Pobla de Segur 
 16 m3/s des de Llimiana per una fàbrica a La Massana (Fontllonga).  

El 1909 s’unifiquen les tres concessions amb una presa a Pobla de Segur i un canal 
industrial que desaiguarà a la confluència del Segre i la Noguera Pallaresa. 

En els mateixos anys, l’enginyer Carlos Montañés projecta 
l’electrificació de Barcelona amb l’energia hidroelèctrica de Pirineu 
i aconsegueix el suport de F.S. Pearson. 

El 1911 F.S. Pearson crea a Toronto (Canadà) la Barcelona Traction 
Ligth and Power Co. Ltd. i la seva filial Riegos y Fuerza del Ebro per 
produir energia elèctrica i controlar el mercat de l’electricitat a 
Catalunya. Immediatament adquireixen la Concessió Sert que es 
modifica amb: 

 Una presa de 80 metres d’alçada a l’estret de Susterris 
 Un canal industrial i de reg en el marge dret fins a Cellers 
 Un canal de reg per el marge esquerre fins a Llimiana 

L’empresa construirà les centrals hidroelèctriques de Sossís (1912), 
Seròs (1914), Sant Antoni (1916), Camarasa (1920), Sant Llorenç 
(1930), Gavet (1931) i Terradets (1935). 

 

L’aigua a canvi de què?  

Les autoritats locals negocien amb les hidroelèctriques l’obtenció de 
compensacions a canvi de donar suport als seus projectes: creació de 
nous regadius; subministrament gratuït d’electricitat per a l’enllumenat 
públic o domèstic amb importants bonificacions per a usos agrícoles i 
industrials; i el proveïment d’aigua potable a algunes poblgacions. 

 

 

El complex hidroelèctric de Sant Antoni 

Format per una presa de contenció, l’embassament generat 
per aquesta presa i una central de producció d’electricitat.Els 
treballs comencen a finals de l’any 1911 i les obres acaben 
l’any 1916. Més de 4.000 treballadors s’ocuparan en la seva 
construcció i en altres obres complementàries com la central 
auxiliar de Sossís, la carretera de Terradets o els canals de rec.   
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3º PARADA: Central hidroelèctrica de Sant Antoni. Expo 
MNACTEC 
 

 

L’impacte demogràfic 
De 1912 a 1916 la població a la Conca de Tremp augmenta un 65%. Els treballadors 
s’hostatjaran en pallers, corrals o habitatges compartits amb escasses condicions 
higièniques que afavorien la propagació d’epidèmies com la verola, el tifus i la grip. 
 

El negoci i l’oci: comerç, diversió i turisme 

L’arribada de les hidroelèctriques impulsa el creixement de diferents sectors econòmics 
per satisfer les necessitats del gran nombre de treballadors i aparèixen noves 
oportunitats de negoci en el comerç local, l’hostaleria i l’oci.  
 

Noves carreteres 
S’obren les carreteres de Terradets i de la vall 
Fosca per poder transportar mercaderies i la gran 
maquinària de les centrals. Es creen noves 
companyies de transport com La Pirenaica 
Pallaresa i La Primera del Flamisell.   
 

Un nou paisatge 

Els terrenys agraris deixaran pas a pantans, 
canonades, centrals hidroelèctriques, pilones i 
línies elèctriques que passaran a format part del 
paisatge pallarès. El regadiu propiciarà la 
introducció de nous conreus com l’ametller o els 
farratges, i es reduiran els cultius tradicionals de 
vinya i olivera.  
 

Un gran salt endavant 

La disponibilitat d’energia elèctrica abundant i barata van fer de Catalunya un pais 
modern i una de les principals zones industrialitzades d’Europa: 

 Catalunya diversifica la indústria de béns de producció i de consum durant el 
període 1920-1936. 

 S’augmenta la potencia i l’extensió territorial de l’enllumenat públic i 
establiments comercials. Amb l’Exposició Internacional de 1929, Barcelona es va 
mostrar al món com una ciutat  il·luminada. 

 S’electrifiquen antigues línees ferroviàries i s’emprèn la construcció del metro de 
Barcelona, símbol del nou transport urbà modern. 
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4º PARADA: Conada forçada del Canal de Gavet 
 
 
Modificació del Canal industrial i divisió en tres salts 

Dificultats de construcció del canal entre Puigcercós i Guardia de Tremp degut a la mala 
qualitat del terreny, ja el 1912. Es trasllada el canal industrial al marge esquerra i es 
divideix la concessió en tres salts per aprofitar millor el cabal d’aigua:  

 salt 1 a la presa de Talarn. 
 salt 2 (Barcedana) amb orígen a la cambra de desaigua de la central de Talarn, es 

desenvolupa per el marge esquerra fins a la càmera d’aigua al riu Barcedana que 
desaiguava a la central de Terradets mitjançant un tunel de presió a les 
estribacions del Montsec. 

 salt 3 (Camarasa) amb orígen al desaigua de Terradets i mitjançant nombrosos 
túnels i obres de fàbrica arribava a la confluència entre la Noguera Pallaresa i el 
Segre, a La Massana, en el terme municipal de Fontllonga. 
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5º PARADA: Cambra d’aigua del Canal de Gavet 
 

Novament, degut a la mala qualitat dels terrenys que aumentava extraordinariament els 
costos, es suspenen  les obres i es replanteja el salt de Camarasa el 1917 amb una presa 
i embassament propi, independent de la resta d’obres. 

Mentrestant, les obres del canal i túnel de presió es suspenen per la inestabilitat del 
terreny entre els rius Gavet i Barcedana i el 1919 es divideix el salt 2 (Barcedana) en dos 
aprofitaments diferents: el salt de Gavet en el barranc de Reculada i el salt de Terradets 
que estableix la presa i la central hidroelectrica en el congost de Terradets. Es crea així 
l’embassament de Terradets i a partir d’aquest moment queden  afectades les terres, 
hortes, molins i altres elements de Guardia, Cellers i Llimiana.  
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6º PARADA: Central Hidroelèctrica de Gavet 
 
Salt de 53 mts de desnivell 
Potencia de 23.000 Kw 
Inaugurada el 1931 
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7º PARADA: Pont de Monares 
 
La construcció de la presa de Terradets obliga a modificar la carretera. 
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8º PARADA: Presa de Terradets 
 
Embassament de 33,2 Hm. 
Salt de 29 mts 
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9º PARADA: Central Hidroelèctrica de Terradets 
 
Potencia de 26.000 Kw 
Inaugurada el 1935 
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