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35T3 Art i Humanitats

HIDROELÈCTRIQUES: ENERGIA 
ESTRATÈGICA

Del 12 al 15 de juliol
Tremp

Amb motiu del centenari de les primeres intervencions que van por·
tar l’establiment de centrals hidroelèctriques al Pallars, es planteja 
una anàlisi del context social de l’època i d’aquest moment històric 
fonamental. Aquest curs aprofundirà en els aspectes tècnics i cons·
tructius de les centrals hidroelèctriques del Pirineu, el seu impacte 
en els diferents territoris i les perspectives de futur.
El curs s’adreça a estudiants universitaris d’Història, professorat de 
secundària i, en general, a qualsevol persona interessada en el tema.
 

Coordinació Jordi Solà Mas (antropòleg)
Equip docent Josep Armengol Segú (historiador), Antón Costas Come·

saña (Universitat de Barcelona), Jordi Fortuny Batalla (pe·
riodista), Manuel Gimeno Llarden (historiador), Jordi Malu·
quer de Motes Bernet (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Xavier Moret Ros (escriptor), Joan Pericó Carrió (enginyer), 
Eva Perisé Farrero (Museu Hidroelèctric de Capdella), Claudi 
Sala Anguera (Museu de l’Electricitat d’Andorra) i Jordi Solà 
Mas (antropòleg)

Hores lectives 30
Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 60,00 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dijous 12
 Víctor Orrit Ambrosio, alcalde de Tremp
12.00·12.30 h  Inauguració del curs
 Antón Costas  
12.30·14.00 h  Conferència inaugural: “Energia i Societat”
 Jordi Maluquer de Motes 
17.00·19.00 h Diversificació industrial de Catalunya a partir del de·

senvolupament de la indústria hidroelèctrica
19.00·20.00 h Debat

Divendres 13
 Manuel Gimeno
09.30·11.30 h  Les centrals hidroelèctriques durant la Guerra Civil
 Xavier Moret  
12.00·14.00 h   Els actors principals del negoci hidroelèctric i les 

seves relacions: Frederick S. Pearson i Emili Riu
 Joan Pericó  
15.00·21.30 h  Visita a l’entorn del pantà de Sant Antoni

Dissabte 14
 Josep Armengol 
09.30·11.30 h   Els poders locals pallaresos davant l’arribada de les 

companyies
 Jordi Solà  
12.00·14.00 h   Terradets, un aprofitament hidràulic de segona ge·

neració
15.00·21.30 h   Visita a la central de Terradets

Diumenge 15
 Eva Perisé 
09.30·10.30 h    Els aprofitaments hidroelèctrics com a factor de de·

senvolupament local  
 Claudi Sala  
10.30·11.30 h   L’experiència hidroelèctrica d’Andorra
 Jordi Fortuny 
12.00·14.00 h   Documental i col·loqui posterior: “La gran aventura 

de La Canadenca”
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