
>  activitats 2011



Presentació del Centenari de les Hidroelèctriques 
al Pallars
18h > Palau Robert de Barcelona

Cent anys. Mil històries. Un país.

Ara fa cent anys es començaven a construir les primeres centrals 

hidroelèctriques del Pallars que serien fonamentals en la 

transformació del país. Les obres van tenir un fort impacte en 

el paisatge i en la societat pallaresa de principis del segle XX, 

alhora que la indústria hidroelèctrica significava la segona 

revolució industrial que orientava el futur econòmic i la 

modernització de Catalunya. 

Avui, cent anys després, commemorar aquest fet és d’un 

extraordinari interès per el país, i amb aquesta certesa, s’han 

preparat un seguit d’actes que volen reflexionar sobre el futur. 

Si fa cent anys el Pallars va “il•luminar” Catalunya, ara Catalunya 

té el repte d’articular el desenvolupament del seus territoris 

posant en valor la història i el patrimoni industrial. Això és el 

“Centenari de les hidroelèctriques al Pallars”.

17 de febrer

19 de març

Presentació de les obres de modernització i 
ampliació del regadiu de la Conca de Tremp
19h >  Sala de Plens de l’Ajuntament de Tremp

22 d'abril

23 d'abril

Presentació  de la reedició dels llibres "La Vall 
Fosca: els llacs de la llum" de Martí Boneta i "La 
Canadenca al Pallars" de Xavier Tarraubella
19h > Ajuntament de La Torre de Capdella

Presentació  de la reedició dels llibres "La Vall 
Fosca: els llacs de la llum" de Martí Boneta i "La 
Canadenca al Pallars" de Xavier Tarraubella
19h > Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp

presentació

programació



Inauguració de l'exposició "Pirineus. watt"

>Tremp 

Presentació  del llibre  "Història gràfica de les 
hidroelèctriques al Pallars" de Garsineu edicions
> Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp

Presentació del llibre "De Salàs a la Pampa” de 
Sisco Farràs 
> Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs de 
Pallars

Inauguració de l'exposició "Del Pirineu a la Pampa: 
crisi i emigració al Pallars 1880-1911"
18h > Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs de 
Pallars

Projecció del documental "La cara oculta de los 
pantanos" de Manuel Campo Vidal
> Salàs de Pallars - Tremp- La Torre de Capdella

Inauguració de l’espai Energia Hidroelèctrica de 
Catalunya
> Museu Hidroelèctric de Capdella

Visita a les explotacions hidroelèctriques del 
Pallars Jussà de Capdella a Terradets dins el 
marc de les Jornades Europees del patrimoni

“Les hidroelèctriques a l'escola” activitats del Pla 
de Suport a l’Educació
> Serveis Educatius del Pallars a Tremp

maig

25 de juny

7, 8, 9 i 10 de juliol

Curs de la Universitat d’Estiu de Lleida "Pels 
camins de l'aigua: les hidroelèctriques al Pirineu 
(1939-1985)" 
> Centre Cívic Tarraquet de Tremp

agost

setembre

octubre

desembre



Ajuntament de 
La Torre de Capdella

Ajuntament de 
Salàs de Pallars

D
isseny logotip centenari: Bualà


