
Organitzen:

Amb el suport de:

Ajuntament Talarn

L’exposició itinerant “El Pallars il·lumina Catalunya” 
descriu l’aportació del Pallars a la industrialització de 
Catalunya a través de la producció hidroelèctrica. Està 
formada per sis àmbits desenvolupats a través de material 
gràfic, textos, audiovisuals i peces originals que intervenen 
en la producció hidroelèctrica. L’han produït el Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya i els ajuntaments de 
Barcelona i Tremp, amb el suport d’Endesa.

Analitza les necessitats energètiques en la industrialització 
de Catalunya, l’arribada de les empreses hidroelèctriques 
al Pallars, la transformació del Pallars i de Catalunya, i 
l’expansió de l’explotació hidroelèctrica al Pirineu entre 1940 
i 1985. Finalment, reflexiona sobre el futur 
de l’hidroelectricitat.

EXPOSICIÓ ITINERANT EL PALLARS IL·LUMINA CATALUNYA
Tremp, Barcelona, Lleida, Madrid, Terrassa 

Més informació: www.tremp.cat/100hidroelectriquespirineu



EXPOSICIÓ DEL PIRINEU A LA PAMPA
Salàs de Pallars

MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA
Central de Capdella

EXPOSICIÓ DE CARRER 100 ANYS. 10 IMATGES. 1 TERRITORI 
Tremp i Talarn

L’exposició “Del Pirineu a la Pampa. Crisi i emigració al 
Pallars (1880-1911)” se centra en la primera gran emigració 
de l’època contemporània, del Pallars a Amèrica del Sud, 
produïda per la fam i la manca d’oportunitats. Contextualit-
za, doncs, el moment històric i social en què les hidroelèctri-
ques arriben al Pallars.

Consta de 7 àmbits que expliquen les causes de la despobla-
ció de les zones rurals, les condicions de les travessies en 
vaixell, l’enyor i el retorn dels que no poden fer fortuna o 
dels que esdevenen benefactors dels seus llocs d’origen.
L’exposició es troba al Centre d’Interpretació de l’Antic 
Comerç, espai de preservació, estudi i divulgació de l’antic 
comerç, que inclou les botigues museu.

Més informació:
                               
http://salas.ddl.net

Més informació:

www.vallfosca.net/museu

Més informació:
                               
www.tremp.cat/100hidroelectriquespirineu

A començaments del segle XX, Frederick S. Pearson i Emili 
Riu, a través de les empreses La Canadenca i Energía 
Eléctrica de Cataluña, respectivament, van construir al 
Pallars Jussà els primers grans aprofitaments hidroelèctrics 
de la Península: la central de Capdella i la presa 
de Sant Antoni.

L’exposició de carrer “100 anys. 10 imatges. 1 territori” 
explica els profunds canvis socials, econòmics, culturals o 
paisatgístics que van comportar per al Pallars les obres 
d’explotació hidroelèctrica. Està integrada per 10 plafons de 
3 x 2 m, situats en diferents indrets de Tremp i de Talarn, 
que formen un itinerari. 

El Museu Hidroelèctric de Capdella és un espai expositiu, 
on es reflexiona sobre els canvis socials i econòmics viscuts 
a la vall Fosca des de la construcció de la central hidroelèc-
trica de Capdella (1911-1914). 

Es tracta d’un museu de territori. A part de les sales de 
l’exposició permanent el visitant pot visitar el recinte 
exterior i la central hidroelèctrica, i recórrer diversos 
senders al llarg de la vall, que el portaran a descobrir 
infinites restes del ric patrimoni industrial. 

El Museu és també un espai d’investigació i descoberta, que 
permet a l’alumnat entendre tot el procés de com es 
genera la llum elèctrica. 


