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Primera sortida a Rosselló, Alguaire i Alfarràs. 
Segona sortida a Seròs i Aitona. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Primera sortida: Rosselló, Alguaire i Alfarràs. Indústries de 
l’aigua i el cotó de la sèquia de Pinyana. 
 
El dissabte dia 11 de març vam fer la visita guiada per les antigues colònies industrials de la sèquia de 
Pinyana amb un grup de professorat, organitzat del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, del 
Departament d’Enseyament. L’objectiu era divulgar un aspecte poc conegut sobre els inicis de la 
revolució industrial a les terres de Lleida, sota el títol ‘Insdústries de l’aigua i el cotó de la sèquia de 
Pinyana’, a càrrec de Josep Forns, Joan Ibars, Eduard Antorn i Ramon Dalfó. 
 
Aquesta aportació lleidatana a la revolució industrial, dins de l’àmbit de la producció tèxtil, es dóna 
en un moment en què la font d’energia bàsica que s’havia utilitzat per moure les màquines de vapor, 
el carbó, que calia importar-lo del Regne Unit, havia arribat a un cost molt elevat. L’alternativa fou el 
desplaçament de fàbriques de l’àrea de Barcelona al costat dels salts d’aigua dels rius, approfitant el 
seu impuls per moure les politges i els embarrats de les fàbriques. En un primer moment en les 
conques del Llobregat i el Ter, entre altres, però que també va arribar a la sèquia de Pinyana durant 
la década dels anys 1870. 
 
Els tres nuclis de la comarca on es va desenvolupar aquesta indústria foren Alcanís (Rosselló), la Mata 
de Pinyana (Alguaire) i Alfarràs, basats en la producció de filats de cotó, i en menor importancia el 
paper. Cal dir que la instal·lació de les fàbriques es va donar en llocs on hi havia hagut anteriorment 
l’explotació dels salts en forma de molins fariners i d’altres modalitats.La inversió va arribar de mans 
d’empresaris provinents de la Catalunya litoral i prelitoral, sense participació dels hisendats ni de 
capital de la zona. 
 
En moments d’estiatge  es dóna certa conflictivitat entre els interessos dels fabricants i els pagesos, 
donat que aquests darrers, que consumien quantitats importants d’aigua, impedien als fabricants 
obtener la potència hidráulica suficient per moure els engranatges. Tant des del punt de vista dels 
pagesos com de la Junta de Sequiatge, la indústria es veia més com un competidor que un 
complement. 
 
Segurament que la instal·lació efectiva de la primera fàbrica de la zona seria a Rosselló vers l’any 1876, 
relacionada inicialment amb la producció de paper, i poc després transformada en tèxtil. Vers 1877, 
la colònia Serra, de la Mata de Pinyana iniciaria la seva activitat. A Alfarràs, el marquès d’Alfarràs 
construïria dues fàbriques, inicialment arrendades a industrials, la primera l’any 1894, que la compraría 
l’empresa Molas i Viladés, i la segona, inaugurada l’any 1897, que seria adquirida per l’empresa 
Hilaturas Casals. 
 
La forma d’explotació d’aquestes ‘fàbriques de riu’ del Segrià, excepte el cas de Viladés, estava basat 
en bona part en la forma de colònies industrials. Era un sistema de producció on convivien els 
propitaris i càrrecs dirigents amb els obrers, fet que comportava un cert paternalisme. Les colònies 
en general tenien casa dels amos i casa de l’encarregat, economat, col·legi de monges per 
l‘ensenyament primari, parcel·les per conrear productes bàsics, església, caserna de la guardia civil, 
lloc de reunió, casa d’acollida per les dones de fora, entre altres. 
 
Els llocs de treball eren majoritàriament femenins, les anomenades fabricanes. Malgrat el sistema de 
colònia, algunes dones es desplaçaven diàriament dels pobles dels encontorns a treballar o hi passaven 
la semana en la casa d’acollida. Aquest fet no alterava la competència amb els jornalers del camp, que 
fins el primer terç del segle XX tenien una destinació majoritària al treball pels hisendats locals. 
El nombre de llocs de treball depengué de les diferents conjuntures i indrets, però es podria establir 
aproximadament entre 1000 i 1500 persones. 
 
 
 



 

 

 
Malgrat la relació propera entre els propietaris i treballadors, la conflictivitat laboral es va donar en 
diferents moments:  els primers anys del segle XX, el 1919, el 1931 i les dècades de 1960 i de 1970, 
principalment. Fins el 1919, la jornada laboral era de 10 hores, i hi havia hagut treball infantil. 
El sistema de transport a mitjana distància estava centralitzat en el ferrocarril de Lleida, i des d’aquí a 
les fàbriques i viceversa. Primerament es feia en carros, i després en camions. 
 
A nivel social les fàbriques van tenir importància per la creació de les primeres generacions de dones 
assalariades, les fabricanes, que tenien un salari fix que els hi permetia tenir una certa independència 
econòmica respecte de la resta de la familia. I així obtener uns estalvis. Socialment estaven al dia de 
les noves idees socials que arribaven de les ciutats, i en determinats moments companyes que sabien 
llegir, informaven en grups de notícies relacionades amb el seu interés a través de la premsa. Aquestes 
dones tindrien un paper reivindicatiu femenista important, al llarg de les generacions, però 
especialmente durant la segona república. 
 
En l’aspecte tecnològic, els tècnics que treballaven a les fàbriques, enginyers, manyàs, electricistes, 
químics, entre altres, van transmetre i posar al dia en coneixements a ferrers, electricistes, fusters, 
mecànics, de les poblacions d’incidència de les fàbriques. Es van construir fàbriques de gel, centrals 
elèctriques, artefactes per moure dinamos per obtener corrent elèctric, aplicacions de motors en 
màquines agrícoles, entre altres. 
 
Els inversors ja s’ha dit que provenien de la Catalunya litoral i prelitoral. Excepte el marquès 
d’Alfarràs, membre de la noblesa del país, la resta de propietaris tenien fàbriques en altres indrets,  
com els Serra, Mata i Pons, Coma, Mundó-Marcet, Martí-Llopart-Trenchs, en la zona de Sabadell i 
Terrassa, Barcelona, l’àrea del Llobregat, entre altres. Un personatge radicat en la colònia d’Alcanís, 
però influent en la gestió del canal de Pinyana i en la societat lleidatana, fou el gerent d’origen anglès 
Benjamí Twose Finch. 
 
En l’actualitat queda un patrimoni interessant des del punt de vista de l’arqueologia industrial. A 
Alcanís hi resta queda molt poca cosa de l’antiga colònia, en canvi a la Mata de Pinyana, es poden 
observar encara totes les dependències del que fou l’antiga colònia malgrat el seu estat ruinós en 
determinats indrets, i a Alfarràs trobem les naus de producció, i en el cas concret de la fàbrica Casals 
ressalta la vistositat de la part exterior, d’estil modernista. El municipi té decidida la seva rehabilitació 
parcial per destinar-la a espai social. 

 
Documentació general 
 
El cicle de l'aigua: 
 
Pàgina web de l’empresa que gestiona l’aigua a Lleida  
Notícia del 7accents relacionada obres d’abastament d’aigua 
Pàgina de l’agencia catalana de l’aigua. Apartat de depuradores a la regió de Lleida. 
 
Espai natural Riu Noguera Ribagorçana 
 
Informació sobre l’espai narural 
 
Catàleg del Paisatge de les Terres de Ponent 
  
Enllaç al catàleg del paisatge 
 
 
 
 

http://www.aqualia.com/ca/web/aqualia-lleida/ciclo-del-agua/abastecimiento
http://www.7accents.cat/noticia/5421/finalitzades-les-obres-dabastament-daigua-a-17-municipis-de-lentorn-de-lleida-amb-mes-de-1
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1225554461208201540084
%09http:/mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/lleida/ars/
•%09http:/www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U16.pdf


 

 

 

Articles de la revista Shikar relacionats amb la zona 

El molí fariner d'Alfarràs (el Segrià, Lleida). Valoració patrimonial, Ramon Dalfó Revuelto 

Territori, patrimoni i turisme a les entitats de població del Segrià nord, Jordi Tunica-Gros 

Aigua salada en una terra de frontera. Paisatge i cultura a la clamor Amarga, Rafel Folch Monclús 

Altra documentació i bibliografia 

Fàbriques i colònies tèxtils al canal de Pinyana (Segrià nord): 
 

 Antorn, E., 2016, "Reset arquitectònic. Rehabilitació de la colònia industrial de la Mata de 

Pinyana", Vicedo, E. (dir.), Pagesia, Indústria i Món Rural. VIII Congrés sobre Sistemes Agraris, 

Organització Social i Poder Local, Alguaire 2013, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis 

Ilerdencs, Lleida, pp.633-647. 

 

 Català, J., 2012, La colònia d’Alcanís. Un record, una finestra..., Pagès Editors, Lleida. 

 

 Català, J., 2016, "Cent anys d'indústria tèxtil a Alcanís de Rosselló (Segrià)", Vicedo, E. 

(dir.), Pagesia, Indústria i Món Rural. VIII Congrés sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder 

Local, Alguaire 2013, Diputació de Lleia, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pp. 649-677. 
 

 Dalfó, R., 2016, “Les fàbriques de filatures d’Alfarràs (el Segrià, Lleida). Memòria i 
patrimoni”, Vicedo, E. (dir.), Pagesia, Indústria i Món Rural. VIII Congrés sobre Sistemes Agraris, 
Organització Social i Poder Local, Alguaire 2013, Diputació de Lleia, Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Lleida, pp. 679-706. 

 

 Forns, J., 2016, "La tradició industrial de la séquia de Pinyana al Segrià nord. Consideracions 
fins la dècada dels anys 1970", Vicedo, E. (dir.), Pagesia, Indústria i Món Rural. VIII Congrés 
sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local, Alguaire 2013, Diputació de Lleida, 
Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pp. 609-631. 

 

 Forns, J. (coord.), Català, J., Dalfó, R., Llovet, R., Soldevila, N., 2013, Seminari sobre 

Industrialització Contemporània al Segrià Nord. Catàleg de l’exposició Indústria i Món Rural al Segrià 

Nord. Pagesia, Indústria i Món Rural. VIII Congrés sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder 

Local, Alguaire, 2013, Patronat Josep Lladonosa, Alguaire. 

 
 
Context (canal de Pinyana i usos hidràulics per la indústria): 
 

 Sol, R., Torres, M. C., 1974, Historia de un canal, 1147-1974, Lleida. 
 

 Vicedo, E. (dir.), 2006, Els canals de Pinyana i Fontanet, l’aigua com a factor transformador de la regió 
de Lleida, Pagès Editors, Lleida. 

 

Context (indústria cotonera catalana -apareixen alguns empresaris amb indústria al canal de 

Pinyana-):  

 

 Cabana, F. (1993): Fàbriques i empreses. Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya. Vol. 

2. Cotoners, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 

http://www.raco.cat/index.php/Shikar/article/view/295454
http://www.raco.cat/index.php/Shikar/article/view/295458
http://www.raco.cat/index.php/Shikar/article/view/304198


 

 

 

Segona sortida: Les Roques de Sant Formatge, Genó i la central 

hidroelèctrica de Seròs  (Aitona). 

Documentació general 
 
Les necròpolis dels camps d’urnes del bronze, del ferro i època ibèrica del Baix Segre. 

Aspectes cronològics i rituals, Maria Pilar Vàzquez a Revista d’Arqueologia de Ponent nº 10.  

El món funerari durant el Grup del Segre-Cinca III (950-750 cal a.n.e.): la necròpolis de 

Roques de Sant Formatge (Seròs, el Segrià), Anna Colet, Montse Gené i GIP a Revista d’Arqueologia 

de Ponent nº 15. 

Museu de l’aigua de Lleida 

Cent anys d’energia elèctrica, cent anys de patrimoni industrial 

Biblioguia de la Universitat de Lleida sobre les centrals hidroelèctriques 

 

Altra documentació i bibliografia 

 Alayo Manubens, J. C., L’electricitat a Catalunya. De 1875 a 1935. Pagès, Lleida, 2007. 

Estudi complet sobre els inicis de l’electricitat a Catalunya, amb un estudi detallat de les 

principals empreses elèctriques catalanes i les seves principals obres, tant centrals com de 

xarxa elèctrica, i de l’aprofitament de les conques hidrogràfiques. Inclou també l’estudi de 

l’electrificació a nivell local, amb la relació de les petites empreses i les particularitats de cada 

indret, sempre dins del període 1875 – 1935. 

 

 Boneta i Carrera, M., La Vall Fosca: els llacs de la llum, Garsineu, Tremp, 2003. 

Aquest estudi ubica la construcció de les primeres centrals hidroelèctriques en el context de 

la segona revolució industrial. També explica la creació d’EEC, així com, també fa un estudi 

força exhaustiu de l’evolució de les obres, l’impacte socio-econòmic i les conseqüències a 

llarg termini de les obres. 

 

 Carreras, A. El aprovechamiento de la energía hidráulica en Cataluña (1840-1920) a Revista de 

Historia Económica (I), otoño 1983. 

 

 Danés i Vernedas, J., Les valls del Flamisell i del Noguera de Tor (1930), Garsineu, Tremp, 1995. 

Descripció de les valls del Flamisell i del Noguera de Tor, sobretot és interessant el tercer 

capítol, que està dedicat a la instal·lació hidroelèctrica de Cabdella, on ens parla de la regió 

lacustre, el canal de sortida, la cambra d’aigua, el funicular i la central. 

 

 DDAA. Aprovechamiento integral del río Segre a Confereración Sindical hidrogràfica del Ebro. 

Revista Mensual. Núm. 52, Saragossa, 1931. 

 

 

 

http://www.rap.cat/online/rap10/2.pdf
http://www.rap.cat/online/rap10/2.pdf
http://www.rap.cat/online/rap15/rap8.pdf
http://www.rap.cat/online/rap15/rap8.pdf
http://www.patrimonihidroelectric.com/ca/calaix-historic/museu-de-laigua-de-lleida/el-canal-i-la-central-de-seros
http://www.tremp.cat/public/153/file/CatalegElPallarsIluminaCatalunya.pdf
http://biblioguies.udl.cat/c.php?g=460755&p=3150374


 

 

 DDAA. El canal de Seròs. La Canadiense. 75è aniversari. 1912-1917. La Paeria-Diputació de 

Lleida –Col·legi d’arquitectes de Catalunya. Demarcció de Lleida. Lleida, 1988. 

Publicació commemorativa, amb informació bàsica i fotografies de l’obra del canal i la central 

de Seròs. 

 

 DDAA. El desarrollo hidroeléctrico en España, UNESA, Madrid, 1989. Aquest llibre realitza una 

síntesi sobre els recursos hidràulics d’España, dels embassaments i dels diferents tipus de 

centrals i minicentrals que hi ha en el país. 

 

 DDAA. Energia hidráulica, Progensa, Sevilla, 1997. És un llibre bàsic per entendre el 

funcionament d’una central i de totes les obres civils relacionades. Està explicat de manera 

força intel·ligible. 

 

 DDAA. Les tres xemeneies, Fecsa, Barcelona, 1994. Destaca sobretot per la recopilació de la 

trajectòria de les diverses empreses que s’han adherit a Fecsa. Ens parla de les obres més 

importants realitzades per aquestes empreses, així com del procés d’electrificació de 

Catalunya en general. 

 

 DDAA. Salto de agua de Pobla de Segur, Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, Barcelona, 

1920. Llibret, de 66 pàgines, on la s’explica les característiques fonamentals de la central de 

la Pobla. 

 

 DDAA. El salto de Mequinenza, Enher, Madrid, 1973. Llibre bàsic per l’estudi de les 

característiques tècniques d’aquesta central i les seves estructures principals (presa, canal, 

desguassos, canonada forçada, comportes, etc.) 

 

 DDAA. Salto de Moralets: descripción de las instalaciones, Enher. Dirección Técnica. Subdirección 

Proyectos y Obras Hidráulicas, Madrid, 198-?. Petita publicació d’Enher en la qual s’explica 

detalladament els salts de Moralets i de Baserca. 

 

 DDAA. Sistematización de la Cuenca del Ribagorzana, Enher, Barcelona, 1950. 

Estudi dels diferents projectes que Enher va realitzar a la conca de la Noguera Ribagorçana. 

És una anàlisi força exhaustiva sobre el territori, i els diferents aprofitaments hidroelèctrics. 

 

 Roig Amat, B., Origenes de la Barcelona Traction: conversaciones con Carlos E. Montañés, Universidad 

de Navarra, Pamplona, 1970. Exposició dels projectes de Pearson i de la Barcelona Traction. 

 

 Sánchez i Vilanoca, L., La aventura hidroeléctrica del Valle de Capdella, Fecsa, Barcelona, 1993. 

Aquest estudi exposa els projectes d’Emili Riu i la trajectòria de la societat Energia Elèctrica 

de Catalunya. A més, realitza un estudi sobre el territori on s’ubiquen les centrals. També 

dedica uns capítols a parlar de les centrals hidroelèctriques de Cabdella, Molinos, La Plana i 

Sallente. 

 

 Sànchez i Vilanova, L., L’aventura hidroelèctrica de la Ribagorçana, Associació d’Amics de l’Alta 

Ribagorça, La Pobla de Segur, 1991. Estudi exhaustiu de tots els aprofitaments hidroelèctrics 

de l’empresa Enher a la conca de la Noguera Ribagorçana. A més, parla de la creació d’Enher 

i de la seva influència a la zona. 

 



 

 

 

 Sànchez Vilanova, L., La Canadenca. Un fenomen econòmico-social que transformà el Pallars, Història 

i Cultura del Pallars, La Pobla de Segur. Llibre fonamental quant a l’evolució de la Canadenca, 

les seves centrals al Pallars. També mostra la incidència de la instal·lació d’aquesta empresa 

sobre el territori. 

 

 Sànchez i Vilanova, L., “La Productora” i el paper rellevant que assumeix en els aprofitaments 

hidroelèctrics del Pallars i la Vall d’Aran, Associació de Cultura “Comú de Particulars”, La Pobla 

de Segur, 2000. El llibre ens parla de la constitució de la Societat “Productora de Fuerzas 

Motrices S.A.” i de l’actuació d’aquesta al Pallars (Pobla de Segur) i a la Vall d’Aran. També 

ens explica la inserció de l’empresa a l’àmbit de “Riegos y Fuerzas del Ebro” primer, i de 

Fecsa després. 

 

 Sànchez Vilanova, L., El salt de cabdella de la utopia a la realitat, Historia / Pallars, La Pobla de 

Segur, 2004. És força interessant pel que fa als projectes de riu, així com per l’explicació dels 

salts de Cabdella, Molinos, La Plana, i la central reversible de Estany Gento. Explica el procés 

de construcció d’aquests salts molt detalladament. 

 

 Tarrubella i Mirabet, F. X., La canadenca al Pallars, Virgili & Pagès, S. A., Lleida, 1990. 

En aquest estudi se’ns explica el procés de creació de la Barcelona Traction així com la seva 

implantació a Catalunya. L’autor incideix sobretot amb les conseqüències socioeconòmiques 

de la construcció de la central hidroelèctrica de tremp al Pallars. 

 

 Zoppetti Júdez, G., Centrales hidroelectricas. Su estudio, montage, regulación y ensayo, Gustavo Gil, 

Barcelona, 1974. Aquest estudi explica el funcionament de les centrals hidroelèctriques, però 

sobretot són interessants les taules i gràfics sobre les centrals i les seves característiques 

bàsiques. Aquestes taules estan organitzades segons les diferents empreses. 

 

 Vendrell Justribó, E., La força del canal de Seròs. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense. 

Ajuntament de Lleida. Lleida, 2007. Publicació divulgativa del Museu de l’Aigua de Lleida sobre 

el campament de La canadiense, que ofereix un recorregut per la història del Dr. Pearson, la 

fundació i evolució de la Barcelona Traction i les seves realitzacions, centrant-se en el cas del 

canal i la central de Seròs i el component humà i social de la hidroelectricitat. 

 


