


El Projecte



Projecte 100 anys d’hidroelèctriques al Pirineu

Els ajuntaments de Tremp, Salàs de Pallars i la Torre d e Capdella , i el 
Comitè Científic format per persones vinculades al Pirineu, interessades 
en la valorització del patrimoni industrial i el desenvolupament territorial de 
Catalunya, impulsen la commemoració del Centenari de les 
hidroelèctriques al Pallars sobre tres idees motrius:

• El desenvolupament de la indústria hidroelèctrica al Pallars marca l’inici de 
la segona revolució industrial a Catalunya i orienta el futur econòmic i la 
modernització del país. 

• Les obres tenen un fort impacte en el paisatge i la societat pirinenca de la 
primera meitat del segle XX i condicionen el desenvolupament futur 
d’aquest territori. 

• Les infraestructures hidroelèctriques tenen un gran interès en l’enginyeria 
del segle XX , alhora que representen actualment un patrimoni industrial 
singular que cal posar en valor. 

Des de l’any 2010 s’han programat un seguit d’activitats i propostes en el marc 
d’aquest projecte.



Exposicions



Exposició de carrer 
100 anys, 10 imatges, 1 territori



Exposició El Pallars il·lumina Catalunya



Exposició Del Pirineu a la Pampa: 

crisi i emigració al Pallars (1880-1911)



Nova museografia del Museu 
Hidroelèctric de Capdella



Cursos



Les hidroelèctriques al 

Pallars (1919-1939), 

del 6 al 9 de juliol 

(2010)

��������	�
����������
�

Pirineu (1939-1985���

del 7 al 10 de juliol 

(2011)

Hidroelèctriques: 

energia estratègica, 

del 12 al 15 de juliol 

(2012)



Documentals



Producció del documental:
La gran aventura de La Canadenca



Projecció del documental:
La cara oculta de los pantanos



Divulgació



Beques:
• Dues beques per a investigació de la Comisión Nacional de la Energía i la Universitat 

de Lleida

Pàgina web: 
• Connecta’t al Centenari. Pàgina web 100 anys hidroelèctriques al Pirineu: 

http://www.tremp.cat/100hidroelectriquespirineu

Impuls a l’edició i reedició de llibres:
• La Canadenca al Pallars de Xavier Tarraubella, 
• La Vall Fosca: els llacs de la llum de Martí Boneta
• Del Pirineu a la Pampa de Francesc Farràs
• Francisco de Asís González Amigó i la construcció de l’embassament de Sant Antoni 

de Pau Farré



El futur

• Nou espai visitable a la Central d’ENDESA a Talarn amb l’exposició itinerant El 
Pallars il·lumina Catalunya.

• Desenvolupament de les potencialitats econòmiques, culturals i educatives d’aquest 
patrimoni industrial.


