1

L’enllumenat públic, amb la seva llum groguenca i anèmica amb el seu parpelleig continu i amb alts i baixos constants, s’havia convertit en una mena de baròmetre de
l’estrall fluvial. Cada cop que el filament de les bombetes oscil·lava fins al seu punt
ínfim, hom temia que el riu ja hagués esbotzat la sèquia o hagués inundat la planta
elèctrica subministradora de fluid. “Ai, que ens quedarem a les fosques!”1
Josep Carner Ribalta
SÍCORIS (Biografia d’un riu català)
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0. Introducció i objectius
En un viatge a Cabdella amb motiu de visitar les instal·lacions hidroelèctriques vam
quedar bocabadats per la enormitat de les obres que enginyers i obrers aconseguiren
amb la limitada tecnologia de començaments del segle XX. Però vam quedar força decebuts de l’estat deplorable i d’abandó en que es troba aquest patrimoni. Els pintorescs
xalets de fusta dels directius, sense cap mena de tractament de conservació, estan en
estat lamentable, dels poblats dels treballadors en queden pocs vestigis, l’hotel “Los
molinos”, un edifici amb el típic revestiment de pedra treballada (on fins als anys seixanta hi estiuejaven els fills dels empleats de les companyies, amb piscina, teatre,
camps de tenis, de bolei, i fins i tot una pista de hoquei ) està completament abandonat,
ple de pintades, brutícia, amb tots els vidres trencats i les portes esbotzades. Vam quedar consternats per aquesta deixadesa i més quan una mica més avall de la Central de
Cabdella, a Espui, s’està fent una enorme inversió en apartaments, camps de golf i pistes d’esquí. No sembla que hi hagi cap interès en rehabilitar un patrimoni que de ben
segur, amb una política d’informació adequada, és un reclam d’enorme valor per al turisme del futur, futur que és a la cantonada i que està demanant un canvi d’òptica en les
prioritats de la política turística de les institucions catalanes.
Això ens portà a preguntar-nos per l’estat de les petites instal·lacions hidràuliques
del Pallars Sobirà que havien seguit funcionant fins als anys setanta quant a la resta de
Catalunya feia molts anys que ja havien desaparegut. També vam intuir que el funcionament de les minicentrals ajudà a conservar els antics molins fariners i serradores
hidràuliques, veritables joies del patrimoni turístic pallarès. Així doncs ens vam proposar com a primer objectiu del nostre treball esbrinar les raons socio-econòmiques de la
desconnexió del Pallars que forçaren la continuïtat de la producció de les minicentrals
fins als anys setanta tractant de verificar la hipòtesi de que la continuïtat en la producció
hidroelèctrica ajudà al perllongament de l’activitat dels antics molins fariners i al seu
estat de conservació. En segon lloc fer un recull i catàleg de les diverses instal·lacions
que funcionaren o que encara funcionen al Pallars Sobirà, estudiant les seves característiques, la seva evolució al llarg del temps i l’estat de conservació actual, tasca que podria servir de base per a futures actuacions institucionals que esperem que es duguin a
terme. També relacionarem les minicentrals de nova generació i capital forà, construïdes durant els anys noranta. En aquest cas es tractà d’una veritable cursa per
l’adquisició dels drets d’aigües per a usos industrials a molts barrancs i cursos d’aigua
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existents, que amenaça amb la destrucció d’ecosistemes ja molt degradats per les grans
instal·lacions hidràuliques existents2
Per raons metodològiques, donat que volíem estudiar un determinat tipus
d’instal·lacions tècniques vam considerar important conèixer com funcionaven i emular
a petita escala les dificultats tècniques amb les que bregaren els pallaresos per tal de
dominar el procés de conversió de l’energia hidràulica en electricitat. Amb l’ajuda del
nostre tutor vam confeccionar una maqueta d’una minicentral i vam aconseguir fer-la
funcionar. En aquest procés vam anar adquirint els coneixements i el vocabulari que
necessitaríem per al treball de camp i de recerca posterior.

1. Raons de la desconnexió elèctrica del Pallars Sobirà
Quan a començaments del segle XX es resolgué el problema del transport a llarga
distància de l’energia elèctrica, es posà en marxa la segona revolució industrial. Abans
cada factoria, cada instal·lació industrial, havia de generar la seva pròpia energia. La
inversió necessària desanimava moltes iniciatives per manca de capitals. A més, la ubicació de la planta productiva quedava supeditada a la situació de la instal·lació productora de l’energia. A Catalunya moltes fàbriques van optar per aprofitar els irregulars
recursos hidràulics del Ter i del Llobregat lluny de les vies de comunicació i dels mercats. Els fabricants hagueren d'especialitzar-se en sectors industrials de baix consum
energètic, com el tèxtil. La limitació energètica i la rigidesa en la localització van llastrar el desenvolupament industrial.
Connectar-se a la xarxa de distribució permetria a les empreses comprar l’energia que
necessiten, concentrar l’esforç d’inversió en la producció i instal·lar-se al lloc més adient sense dependre de la ubicació de la font d’energia. L’aplicació dels motors elèctrics
va permetre difondre la indústria en l’espai. La segona revolució industrial significarà
l’explosió de les petites i mitjanes empreses que caracteritzarien el clàssic teixit industrial de Catalunya.
A Barcelona s’instal·là la primera indústria de generació elèctrica el 1881 amb una
potència de 1.100 CV (la Sociedad Española de Electricidad), però els generadors treballaven a partir de la combustió del carbó que s’havia d’importar amb elevats costos de
transport, la qual cosa encaria molt el kilowatt. Tant aviat com els alternadors i els
2
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transformadors van ser capaços d’augmentar suficientment el voltatge en la transmissió
de l’energia minimitzant les pèrdues, l’atenció es dirigí cap a una font alternativa,
inesgotable i que a la fi resultaria molt més barata, l’energia hidràulica de les altes
contrades del Pallars. Així, el transport de l’energia elèctrica lluny del lloc de generació
donarà l’empenta definitiva al procés d’industrialització català a l’entorn de Barcelona,
sobre tot a partir de l'adopció a les fàbriques dels motors polifàsics .
Els industrials catalans amb dificultats per trobar l’adequat finançament donada la gran
envergadura de les obres, permeteren l’entrada en el negoci elèctric del capital estranger. Va ser un consorci financer amb base a Toronto (Canadà) el que finançaria les primeres obres de construcció dels grans embassaments i centrals del Noguera Pallaresa i
un consorci franco-suís el que ho faria a la Vall Fosca.3
Quan Fred S. Pearson (fundador de la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, coneguda com “La Canadenca”) va traslladar-se al Pallars a estudiar la seva
capacitat hidràulica, ja hi havia petites centrals instal·lades a la conca del Noguera Pallaresa (Isidre Arnalot Carrera de Casa Tort d’Alós ja havia construït tres centrals al Pallars per a l’enllumenat públic: la de la Pobla de Segur el 1898 amb aigua de la sèquia
dels Molins, la de Sort el 1905, i la de Gerri també a la mateixa dècada). Però ara es
tractava de grans inversions. Es va produir una veritable competició per a adquirir drets
sobre les aigües pirinenques. Pearson va comprar l’any 1911 els drets d’explotació del
Noguera Pallaresa des de La Pobla de Segur fins a Camarasa a un enginyer i industrial
barceloní, Domenec Sert i Badia, que els havia comprat uns any abans.4 En aquells anys
Emili Riu i Periquet havia adquirit els drets sobre les aigües de la capçalera de la Vall
Fosca i buscava inversor per a iniciar les obres a Cabdella.
Una vegada assegurats els drets sobre les aigües el procés va ser molt ràpid. La Barcelona Traction and Power Company (coneguda com la Canadenca) aconseguí la declaració “de utilidad pública” que permetia l’expropiació forçosa. Les negociacions per a
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Tot aquest anàlisi històric està molt ben explicat per Horacio Capel: La electricidad en Cataluña, una
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El 1900 Tremp s'afanyava a resoldre el problema dels serveis domèstics d'aigua a la ciutat i pobles de la rodalia, solució que semblà poder-se trobar en un projecte que presentà el vell Jaume
Clotet i Homs. El projecte consistia en construir una presa al paratge, conegut com "el barranc de
Sant Pere" de Collegats, a 22 km de Tremp, que derivaria 16.000 l/seg. del cabal de la Noguera,
suficient per abastar d'aigua tots els pobles de la ribera, i a més posar en regadiu 14.000 hectàrees
de terreny. El 8 d'abril de 1900 es sol·licità de l'Administració la concessió pertinent, però es trobaren que se'ls havia avançat Domènec Sert. SÁNCHEZ I VILANOVA Llorenç: (1990) La Canadenca. Un
fenomen econòmico-social que transformà el Pallars. La Pobla de Segur . pàg. 35
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l’expropiació dels terrenys per a la construcció dels embassaments, plantes industrials,
torres d’alta tensió, etc.., es van fer amb els ajuntaments afectats i deixant de banda tota
la resta de la comarca . A canvi de mínimes compensacions (energia elèctrica barata o
gratuïta, força per a les indústries i canals de regadiu per a terres de secà5) només per als
pobles i veïns afectats per les expropiacions, el “petroli” pallarès aviat començà a fluir
cap a Barcelona deixant a bona part del Pallars a les fosques. Els grans salts del Noguera Pallaresa i la Vall Fosca capturaven l’energia elèctrica que es conduïa cap al sud industrialitzat i ric. En pocs anys el procés d’electrificació integral de l’espai català seria
una realitat ... excepte pel que fa al Pallars Sobirà.
Com passa sovint amb la població de països petrolers del Sud que han de pidolar
per la poca gasolina que no marxa cap als països del Nord, cap línia d’alta tensió es va
construir cap al Pallars Sobirà. Va haver promeses i projectes d’una línia de ferrocarril
(la línia Balaguer – St. Girons) que hagués portat el progrés i també la llum cap a l’alt
Pallars, però mai passà de la fase de projecte.

Línies d’alta tensió el 1922:1) Serós-Camarasa-Sans. 2) Serós-Mora-Reus-Sans 3) Cabdella-La
Pobla-Manresa-St. Adreu Font: SÁNCHEZ I VILANOVA Llorenç: (1990) La Canadenca. Un fenomen
econòmico-social que transformà el Pallars. La Pobla de Segur . pàg. 126

5

SÁNCHEZ I VILANOVA Llorenç: Op.cit, pàg. 34

8

Això explica que al nord, Collegats amunt, els pallaresos van haver de espavilarse per poder encendre una bombeta a la nit. Petites turbines i petits generadors de corrent continua o alternadors es van anar instal·lant junt a les moles farineres o les serradores o allà on hi havia un barranc amb prou cabal i desnivell. Els pobles sense barranc
hagueren de tractar amb els productors d’energia més propers o quedar-se a les fosques.
Una vegada aconseguits els drets sobre les aigües (la qual cosa originà no pocs conflictes6) es podria iniciar la construcció de les instal·lacions. La iniciativa va ser privada o
municipal. El subministrament d’energia elèctrica per una central municipalitzada entroncava perfectament amb la llarga tradició medieval de serveis bàsics a càrrec de
l’autoritat consistorial. Però aquest esforç per a suplir l’abandó energètic no va poder
mai garantir un subministrament estable i continuat i amb la potència necessària per a
les activitats industrials i de tota mena que impulsaven el creixement econòmic de la
resta del país.
Es produí un fort contrast de les formes de vida i desenvolupament urbà entre el
baix i l’alt Pallars. Mentre a La Pobla de Segur, a Salàs o a Tremp hi havia enllumenat
públic, força motriu, clavegueram i aigua corrent, s’instal·laven fabriques (tèxtil, fusta,
alimentació, ...) i tallers, i on les cases s’escalfaven amb estufes i s’estrenaven electrodomèstics7, a Sort i a Rialp només s’encenien unes quantes bombetes a la nit. Pobles
com Tor, Norís, Freixa, Mallolís ...van haver d’invertir molts recursos i enginy per tal
de poder mal il·luminar pel seu compte les seves llars a la nit, gairebé fins al segle XXI.
La Catalunya moderna i industrial s’aturava a Collegats. Durant el període de
1910 a 1930 el Pallars Jussà augmentà la seva població de 18.996 a 22.108 persones (un
16.6%) mentre que el Pallars Sobirà en perdia 1.127 (més d’un 12%) durant la dècada
de 1920 a 1930. Tot i que passada la dècada de les grans construccions hidràuliques el
Pallars Jussà va perdre població, l’any 1950 encara superava la xifra de 1910 en 789
persones mentre que el Pallars Sobirà havia experimentat una davallada de 2.236 persones, gairebé el 18% de la població.8
La gran majoria d’aquests pobles no van poder gaudir de la connexió a la xarxa
d’alta tensió fins al darrer quart del segle XX. Aquesta situació duraria fins que es cons-
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de Segur. Pobla de Segur
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truïren les grans centrals de Hidroelèctrica de Catalunya (HC) i FECSA a la capçalera
de la comarca. La central d’Espot (construïda per H.C. del 1950 al 1953 amb aigua del
riu Escrita amb 9.760 kW de potència) i sobre tot la Llavorsí-Cardós de FECSA (construïda del 1960 al 1966 per aprofitar l’aigua de la Noguera de Cardós, captada amb una
resclosa a Tavascan i un canal de 16 km amb una potència de 52.800 kW), requeriren la
construcció d’una línia de 25.000V cap al sud a la qual pogueren per fi connectar-se els
pobles del Pallars Sobirà9 (Sort es connectà a la xarxa de FECSA el 1968). Per fi els
pobles del Pallars Sobirà van poder instal·lar les primeres màquines de munyir i els primers electrodomèstics a la llar. Amb l’energia elèctrica assegurada el Pallars Sobirà
entrava per fi al segle XX i es feia possible el desenvolupament del sector turístic de
muntanya que ha tornat a donar vida a la comarca. Les petites centrals van haver d’anar
tancant. Alguns empresaris particulars van lliurar la xarxa de distribució a FECSA a
canvi d’entrar com a treballadors de la companyia com va ser el cas de Felip Montoliu
Barò, de la minicentral de Gerri que subministrava electricitat per a varis pobles.
Per força doncs, una de les poques indústries que es desenvoluparen al Pallars Sobirà durant els tres primers quarts del segle XX va ser precisament la de construcció de
petits embasaments, canonades i salts, així com la instal·lació i manteniment de la maquinària necessària per a la producció hidroelèctrica. Col·lateralment els molins hidràulics van seguir en funcionament quan a la resta de Catalunya feia dècades que s’havien
aturat. A Gerri de la Sal funcionà fins als anys 80 un taller capaç de dissenyar, construir,
equipar i dur el manteniment i reparacions de petites centrals hidroelèctriques. Avui
aquest taller ha desaparegut, el seu propietari, Lluís Vilar, ara retirat, ens ha estat de
força ajuda (via telefònica) a l’hora de relacionar i recollir dades sobre el funcionament i
potència de moltes de les minicentrals que funcionaren i/o funcionen al Pallars Sobirà.
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Caixa d’Estalvis de Catalunya. Barcelona. Pags. 258-268
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2. Aspectes tècnics d’una minicentral hidràulica.
2.1. Introducció: els molins d’aigua
L'aigua és un element indispensable per a la vida, sens dubte és l'element essencial
i característic del nostre planeta. Qualsevol assentament humà al llarg de la història s’ha
hagut d’instal·lar a prop de l’aigua. Però també per raó de la circulació constant a través
del cicle hidrològic, l'energia cinètica continguda en el seu moviment i l'energia potencial associada als salts d'aigua fan d'aquesta una font d'energia renovable que els éssers
humans aprendran a aprofitar.
Fins fa prop de cent anys, hom emprava el
corrent dels rius ràpids per moure les pales
dels molins per moldre el blat. Encara avui
dia es poden veure alguns d'aquests molins.
Els molins hidràulics ja existien des de l’alta
edat mitjana, però es a partir del segle XVIII
quan es produeix un extraordinari creixement i expansió numèrica per tot el territori.
L’estructura constructiva és pràcticament idèntica arreu: una estança de petites
dimensions inclosa dins d’una casa aïllada
en un àmbit rural, que aprofita un curs fluvial proper, per petit que sigui. Quan el cabal d’un riu era excessiu, era molt costós fer
Font: SORRIBES, Ramon. "Les indústries tradicionals de muntanya”

un canal per desviar l’aigua i el risc de riuades que s’enduguessin les rescloses i els ma-

teixos molins era més alt, per això, a vegades es preferia una riera de menys cabal i
pendent fort. Pràcticament totes les rieres es van aprofitar per moure molins de tot tipus.
A Catalunya el rodet de pales horitzontal amb un eix vertical per fer moure les
moles és el més habitual i generalitzat. També cal dir, que de molí n’hi havia un altre, el
molí preindustrial, que tenia el rodet vertical, però aquest a Catalunya gairebé no es va
utilitzar, ja que necessitava un cabal d’aigua important i regular per funcionar. Les moles es fabricaven a França, i s’exportaven arreu d’Europa, Catalunya inclosa i també a la
nostra comarca. Tot això era possible gràcies a l’excel·lent qualitat de les calcàries de la
zona, roques dures de color gris que les feien inconfusibles i singulars. A aquesta activi11

tat productiva que completava generalment el treball agrícola de la casa, s’hi van afegir,
en alguns casos i més tardanament, nous aprofitaments dels recursos hidràulics, generalment una serradora. Destaquen avui dia pel seu estat de conservació, el molí fariner i
serradora d’Àreu, ben restaurats i habilitats com a museu. Pel que fa als començaments
de l’electricitat, aquest tipus d’instal·lacions van reconvertir-se sovint (o a la vegada,
com és el cas a Àreu) en instal·lacions de generació d’energia elèctrica i aquest fet fou
decisiu per a que molts d’ell es conservessin gairebé fins als nostres dies com veurem en
el cas del Pallars Sobirà. La única relació-inventari dels molins fariners del Pallars que
hem trobat és la que copiem a continuació i es basa, segons l’autor en dades de viatgers
i estudiosos del segle XIX.

Poble
Ainet de Besan
Alins de Vallferrera
Altron
Àreu
Balestui
Bresca
Espot
Estac
Estaon
Esterri d’Àneu
Farrera
Gerri de la Sal
Isil
Lladorre
Llavorsí
Montardit
Peramea
Rialp
Ribera de Cardós
Sellui
Son
Soriguera
Sorpe
Sort
Tavascan
Tírvia
Tor
Unarre

Molins Fariners al Pallars
Molins
Estat de conservació
?
1
1
1
1
1
3
1
1
?
2
2
2
3
4
1
2
5
2
1
1
2
1
2
?
1
2
?

Resta edifici i Maquinària
Resta edifici i Maquinària

Resta edifici i Maquinària

Resta edifici i Maquinària

Resta edifici i Maquinària
Bon estat

Resta edifici

Font: SORRIBES, Ramon. "Les indústries tradicionals de muntanya”10

10

Les poques dades de l’estat de conservació són de l’autor. SORRIBES, Ramon. (1993) "Les indústries
tradicionals a les comarques de muntanya”. Generalitat de Catalunya Barcelona
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2.2. Conceptes bàsics de les minicentrals hidràuliques
2.2.1. Concepte de minicentral hidràulica

La finalitat de les centrals hidroelèctriques és aprofitar, mitjançant un salt existent
en un curs d’aigua, l’energia potencial continguda en la massa d’aigua per convertir-la
en energia elèctrica.
Entre els diferents tipus d'instal·lacions hidroelèctriques es poden distingir grans
centrals hidroelèctriques i les centrals de petita potència. El límit de potència per definir
una central minihidràulica varia segons els diferents països de la Unió Europea. A partir
de la publicació del R.D. 2366/1994, a Espanya es consideren minicentrals aquelles amb
una potència instal·lada igual o inferior a 10MW (abans el límit estava en 5 MW). Les
centrals hidroelèctriques de petita potència no requereixen grans embassaments reguladors i, per tant, tenen un impacte ambiental més baix que les de gran potència.
Les minicentrals hidroelèctriques realitzen les següents transformacions d’energia:

Energia
Potencial
Embassament, o bé
cambra de
càrrega

>

Energia
cinètica
Canals i
canonades

>

Energia cinètica
de rotació

>

Turbina

Energia
elèctrica

> Utilització

Alternador

2.2.2. Components d’una minicentral hidràulica

· Captació de cabal (presa o embassament): Mitjançant la construcció d’una presa a la part superior del riu es realitza una captació d’aigua que desvia un determinat
cabal per ésser portat a la central. Les minicentrals hidroelèctriques són normalment
d’aigua fluent (no s’emmagatzema aigua); per tant, el cabal turbinat i la potència produïda és variable i depèn de l’aigua que passa pel riu en cada moment. Altres centrals, que
disposen d’embassament, poden regular el cabal turbinat en el moment necessari.
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· Canal: Partint de la presa o del mateix riu, es fa un canal per transportar l’aigua
fins al punt que tingui el desnivell desitjat amb el llit original del riu.
· Cambra de càrrega: És el dipòsit de regulació d’aigua entre el punt d’arribada
del canal i el punt de sortida de la tovera de pressió.
· Tovera de pressió o canonada forçada: És la conducció d’aigua des de la cambra
de càrrega fins a la turbina.
· Casa de màquines: És l’edifici on s’ha instal·lat la turbina, el generador, els automatismes i altres elements auxiliars.
· Canal d’aforament: És la conducció que retorna al riu el cabal d’aigua, un cop ha
passat per la turbina.
· La turbina: La turbina transforma l’energia de l’aigua en energia mecànica. N’hi
ha diversos tipus i la utilització depèn del cabal i del salt previst.
· Generador elèctric: El generador és l’encarregat de transformar l’energia mecànica de rotació de la turbina en energia elèctrica. Funciona d’acord amb el principi
d’inducció electromagnètica.

2.2.3. Funcionament d’una minicentral hidràulica

L’aigua flueix pel riu i es conduïda mitjançant un canal cap a la cambra de càrrega, on és emmagatzemada. Aquí es provoca un augment del nivell de l’aigua per obtenir
més energia potencial. Sota la cambra hi ha situada la sala de màquines amb els grups
turboalternadors. L’aigua arriba a les turbines mitjançant una canonada forçada alimentada des de la cambra de càrrega equipada amb comportes i reixats. Les turbines poden
ser: Pelton (en salts de gran altura i cabal regular), Francis (en salts intermedis i cabal
variable) i Kaplan, (en salts de poca altura i cabal molt variable). L’energia potencial de
l’aigua embassada es converteix en energia cinètica en obrir les comportes de la canonada i es comunica a l’eix de la turbina, que es posa a girar, i l’aigua surt de nou al riu
pels canals de desguàs. El disseny del conjunt format per la canonada, la turbina i els
desguassos està estudiat perquè l’aigua comuniqui la màxima energia a l’eix de la turbina. Solidari a l’eix de la turbina hi ha el rotor de l’alternador i un generador de corrent
continu que genera un camp magnètic en les bobines del rotor, amb la qual cosa produeix en el bobinatge de l’estator un corrent altern de tensió mitjana i elevada intensitat.
Amb els transformadors s’eleva la tensió i a través del parc de distribució o directament
s’alimenten les línies de la xarxa de transport.
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Font imatge: ICAEN (Institut Català d’Energia)
2.3. Turbines hidràuliques

Les turbines hidràuliques es divideixen d’acord amb la manera com actua l’aigua,
en turbines d’acció i de reacció. Poden ser de d’eix vertical o d’eix horitzontal, de pales
radials o axials. De la combinació de tots aquests punts donats anteriorment, en surten
els tipus de turbines hidràuliques, els noms de les quals ve donat pel seu creador: Francis, Kaplan i Pelton, que són les més importants i les més conegudes.

2.3.1. Turbina Francis

La turbina Francis s’utilitza per a salts mitjans (de 5 a 100 m) i cabals variables i
el seu rendiment és aproximadament el 90% en condicions òptimes de funcionament.
Aquesta turbina treballa amb el principi de reacció, és a dir, l’aigua actua sobre el rodet
horitzontal o vertical i al travessar, es desvia amb un angle recte, perquè l’aigua vagi en
sentit paral·lel a l’eix de rotació, per tal de tornar l’aigua al riu de la qual ha estat derivada.
Està formada principalment pels següents elements:

Distribuïdor: està format per una corona circular amb aletes mòbils per poder regular l’entrada de l’aigua, variant la seva inclinació mitjançant el regulador de velocitat.
Aquest regulador de velocitat ajusta el cabal d’aigua per tal que la turbina sempre tingui
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les mateixes revolucions. Cal dir que actualment aquests reguladors són totalment automàtics.
El rodet mòbil: És on té lloc la
transferència d’energia de l’aigua a
l’eix de la màquina. L’aigua entra
perpendicularment a l’eix però en
surt paral·lelament.
Difusor i descarregador: El difusor és la canonada que condiciona
que la sortida de l’aigua a l’exterior
sigui la correcta. El descarregador és
Turbina Francis Font: ICAEN

una canonada auxiliar amb una vàlvula tancada (en paral·lel a la turbina)

i que només s’acciona en cas de parada ràpida i que evacua l’aigua fins que el distribuïdor, que és més lent, tanca totalment el pas.
2.3.2. Turbina Kaplan
La turbina Kaplan és apropiada per a salts petits (de 2 a 10 m) i grans cabals. És
una turbina de reacció i de flux axial. La turbina consisteix bàsicament en una cambra
d’entrada, un distribuïdor, un tub
d’aspiració i un rodet (que funciona de manera semblant a l’hèlix
d’un vaixell)constituït per una
hèlix de pales de pas variable, és
a dir, orientable. Per a la seva
regulació, els àleps del rodet giren al voltant del seu eix, accionats per unes manetes, que són
Turbina Kaplan font: ICAEN

solidàries d’unes bieles articulades
a una cruceta, que es desplaça cap

a dalt o cap a baix per l’interior de l’eix buit de la turbina. Aquest desplaçament es accionat per un servomotor hidràulic, amb la turbina en moviment. A les turbines més
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petites, les pales són fixes. Les turbines Kaplan poden ser d’eix horitzontal, vertical o
inclinat.

2.3.3. Turbina Pelton
La turbina Pelton es troba dintre del grup de turbines d’acció, és a dir, l’aigua fa
força sobre el rodet mitjançant els
seus tubs o injectors que fan entrar
l’aigua en direcció tangencial Generalment,

aquestes

turbines

s’utilitzen en salts més elevats (de
50 a 400 m) i sobretot en cabals
petits. Aquest tipus de turbina normalment proporciona un rendiment
superior al 90%, gràcies a l’escàs
fregament amb els àleps de la turbina i l’aigua, ja que aquests són de
Turbina Pelton Font: ICAEN
dimensions reduïdes. Aquest tipus de turbina es construeix normalment d’eix horitzontal i pot portar un o més injectors, tot sempre depenent del salt i del cabal d’aigua del
qual es disposi.
Consta de les parts següents:
Injectors: Tenen la funció de subministrar l’aigua al rodet de la turbina. Com que
la velocitat de sortida de l’aigua no és modificable, el control de la potència només es
pot fer amb la regulació del cabal, la qual cosa es fa accionant la vàlvula d’agulla.
Deflectors: Desvien ràpidament la direcció dels dolls d’aigua quan, per detecció
d’algun tipus d’anomalia, s’ha d’aturar ràpidament la turbina, ja que a través de
l’injector la resposta és molt més lenta. També hi ha turbines que disposen d’un fre hidràulic, que és un altre injector que envia l’aigua en sentit contrari al gir de la turbina.
Rodet: És una roda que porta als extrems els àleps en forma de doble cullera simètrica.
La Pelton és una turbina que permet una àmplia variació de cabal en el seu funcionament, ja que normalment en els rius que baixa poca aigua, quan plou, el cabal del riu
es multiplica, per això aquestes turbines han d’estar preparades per assumir aquesta
quantitat d’aigua.
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2.2. Construcció d’una maqueta d’una minicentral hidràulica
Amb la construcció d’aquesta maqueta, el que hem intentat fer és exposar les dificultats tècniques que presenta tot el procés de transformació de l’energia hidràulica en
electricitat emulant la feina d’aquells tècnics pallaresos que portaren la llum elèctrica als
pobles i cases de la comarca. Això ens ha estat de gran ajuda a l’hora de interpretar les
dades del treball de camp que ens vam posar com a segon objectiu.
L’objectiu inicial és construir una maqueta d’una minicentral hidràulica amb tots
els seus components bàsics (cambra de càrrega, toveres forçades, comportes, turbina,
alternador, etc..), que sigui capaç de produir electricitat fent funcionar una petita bombeta i a partir d’aquí, altres mecanismes mitjançant l’electricitat que ens proporcioni la
turbina. Primer explicarem el procés de construcció de la maqueta amb un llistat de les
eines i els materials necessaris i uns fulls de fabricació i procés; després, avaluarem el
funcionament de la maqueta, tot comparant-lo amb el d’una minicentral corrent, i mitjançant càlculs i mesures n’extraurem resultats; finalment, explicarem els problemes
que haguem pogut tenir i com els hem solucionat.

2.2.1. Llista de les eines i materials necessaris

2.2.1.1. Llista de materials:
Recipient de PP(polipropilè)
Pales de la turbina d’alumini (component del motor duna màquina de trepitjar neu)
Eix de ferro
Gomes fixadores
Una politja de fusta de 4cm de diàmetre
Fusta rectangular subjectora de la turbina
4 cargols
2 suports en forma de L
8 potes de cadira de fusta
4 taulons de fusta de 50x100 cm
8 llistons de fusta
2 garrafes de 25 l de capacitat
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Goma de rec
Aixeta d’una polsada
Embut
Un llistó de fusta de 25 cm de llargada
6 volanderes
6 femelles
Una politja de fusta de 4cm de diàmetre (gran)
2 politges de plàstic de 2cm de diàmetre (petites)
2 gomes elàstiques
Un motor solar
2 cables de 10cm de longitud
2 xinxetes
Una bombeta de 3,8 V
Un portalàmpades

2.2.1.2. Eines necessàries:
Trepant
Pistola de silicona
Tornavís
Serra per a tallar fusta
Ganivet
Serra de calar
Martell
Clau anglesa

2.2.1.3. Instruments d’amidament i control
Regle
Metre
Peu de rei
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2.2.2. Procés de construcció

2.2.2.1. Full de procés

Full de procés
Nom del Projecte : Construcció d’una maqueta d’una minicentral hidràulica
Operacions Materials
ordenades

1:Turbina

- Recipient de PP(polipropilè)
- Pales de la turbina
- Eix de ferro
- Gomes fixadores
- Una politja de fusta de 4cm de
diàmetre
- Fusta rectangular subjectora de la
turbina
- 2 cargols
- 2 peces de suport en forma de L.

- 8 potes de cadira de fusta
2: Estructura - 4 taulons de fusta de 50x100 cm
- 8 llistons de fusta.

3: Cambra de
càrrega i
toveres de
conducció

- 2 garrafes de 25 l de capacitat
- Goma de rec
- Aixeta d’una polsada
- Embut.

4: Grup generador,
politges i
corretges.

- Un llistó de fusta de 25 cm de
llargada
- 6 volanderes
- 2 cargols
- 6 femelles
- Una politja de fusta de 4cm de
diàmetre (gran)
- 2 politges de plàstic de 2cm de
diàmetre (petites)
- Un motor solar
- 2 cables de 10cm de longitud
- 2 xinxetes
- Una bombeta de 3,8 V
- Un portalàmpades

Eines i màquines

- Pistola de
silicona
- Trepant
- Tornavís

Instruments
d’amidament i control
- Peu de rei
- Regle
- Llapis

Temps
d’exec
ució
(hores)
43 min

2h

- Trepant
- Tornavís
- Serra de
calar
- Trepant
- Pistola de
silicona
- Ganivet o
serra

- Metre
- Regle
- Peu de rei
- Llapis

1 h i 40
min

- Metre
- Peu de rei
- Regle
- Llapis

- Trepant
- Pistola de
- Regle
silicona
- Clau angle- - Peu de rei
- Llapis
sa
- Martell

55 min
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2.2.2.2. Fulls de fabricació

Full de fabricació
Material:

Nom del projecte: Construcció d’una maqueta
d’una minicentral hidràulica
Nom de la peça: turbina

Dimensions en brut: 7 cm de radi

Recipient de PP(polipropilè),
pales de la turbina, eix de
ferro, gomes fixadores, una
politja de fusta de 4cm de
diàmetre, fusta rectangular
subjectora de la turbina, 2
cargols, 2 suports en forma de
L.
Operació
Croquis
(Imatge)

Instruccions

Eines i
màquines

Trepant

1

1

Perforar un recipient de PP amb
un trepant pel centre del recipient

2

1

Obrir el recipient de PP introduir
l’eix de la turbina pel forat del
centre i tancar-ho

3

4

1

1

Operari: 2 i 1

Instruments
d’amida
ment i
control
Regle

Peu de
rei

Enganxar la tapa amb silicona i
posar dos gomes per fora el recipient perquè la turbina no es
mogui.

Pistola de
silicona

Perforar la turbina: un forat a la
part superior d’un cm de diàmetre
i el segon de 3 cm de diàmetre de
manera que quedin l’un sobre
l’altre.

Trepant

Peça núm.
1

Temps
d’execució

10 min

5 min

5 min

5 min
Regle i
llapis

5

5

Enganxar la politja de fusta a la
meitat de l’eix de la turbina amb
silicona

Pistola de
silicona

3 min

6

1

Enganxar la fusta que subjectarà
la turbina amb la part inferior
d’aquesta amb silicona.

Pistola de
silicona

5 min

7

1

Trepant i
tornavís

5 min

8

1

Fer dos forats a la fusta que subjecta
la turbina i posar-hi dos cargols
per collar-hi 2 suports en forma
de lletra L.
Enganxar l’altra part dels suports
a l’estructura amb silicona.

5 min
Pistola de
silicona
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Full de fabricació
Material:
8 potes de cadira de fusta, 4 taulons de fusta de 50x100 cm, 8
llistons de fusta.

Nom del projecte: Construcció d’una
Peça núm.
maqueta d’una minicentral hidràulica
2
Nom de la peça: estructura
Dimensions en brut:
Operari: 2 i 1
50x100x200 cm
Temps
Instruments
d’amidament d’execució
i control

Operació

Croquis
(Imatge)

Instruccions

Eines i
màquines

1

2

Unir cada pota de
cadira amb un
llistó i collar 4
potes de cadira
per cada 2 taulons de fusta
mitjançant cargols.
L’objectiu és
construir dos
pisos independents que després
es puguin separar

Trepant

Regle

Tornavís

Metre

2

2

3

2

Foradar amb una
serra de calar el
segon i el tercer
tauló (els del mig
de l’estructura)
perforant els dos
taulons per aconseguir un forat de
forma rectangular de manera
que la turbina hi
encaixi perfectament.

Realitzar un forat
del diàmetre de
la goma de rec al
tauló superior de
manera que després es pugui
introduir la goma
de rec pel forat.

1hi½

Peu de rei

Serra de
calar

Metre i regle

25 min

Trepant

Peu de rei

5 min
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Full de fabricació
Material:

Peça núm.
Nom del projecte: Construcció d’una
3
maqueta d’una minicentral hidràulica
Nom de la peça: Cambra de càrrega i toveres de conducció i canal de desguàs.
Dimensions en brut:
Operari: 2 i 1

2 garrafes de 25 l de capacitat,
goma de rec, aixeta d’una polsada, embut.

Operació

Croquis
(Imatge)

1

2

2

3

3

5

4

4

5

4

6

4

Instruccions

Eines i Instru- Temps
ments d’execu
màció
quines d’amidament i
control
Regle i
llapis

25 min

Regle,
llapis i peu
de rei

15 min

Metre i
llapis

15 min

Pistola
de silicona

Metre i
llapis

15 min

Trepant

Metre i
llapis

Col·locar dalt del tauló
superior una garrafa (de 25 l de
capacitat), marcar amb un llapis
el traçat del forat del tauló a la
garrafa, perforar la garrafa i
introduir-hi la goma de rec

Trepant i
pistola
de silicona

Ficar l’extrem de la goma de rec
dins d’una aixeta d’una polzada i
a l’altre cap posar-hi un tros de
goma de rec que conduirà l’aigua
fins a la turbina. Unir les peces
amb silicona.

Pistola
de silicona

A l’extrem de la segona goma i
enganxarem la punta de l’embut
(que haurem tallat prèviament de
l’embut)

Enganxar amb silicona l’embut
(sense punta) per la part inferior
de la segona fusta (contant des
del terra) de manera que contingui part de la turbina i eviti els
escapaments d’aigua.
Col·locar la segona garrafa (de 20
l de capacitat) sobre el primer
tauló (el que toca el terra) i foradar el tap mesurant el mateix
diàmetre que té la goma de rec.
Introduir la goma de rec dins del
dipòsit o garrafa, per una banda i
unir l’altre cap amb l’embut sense
punta i enganxar-ho amb silicona.

Ganivet
o bé
serra i
pistola
de silicona

10 min

Pistola
de silicona

20 min
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Nom del projecte: Construcció d’una maFull de fabricació queta d’una minicentral hidràulica
Nom de la peça: Grup generador, politges i
corretges.
Dimensions en brut: 2x30x1 cm
Material:

Peça núm.
4

Operari: 2 i 1

Un llistó de fusta de 25 cm
de llargada, 6 volanderes, 2
cargols, 6 femelles, una
politja de fusta de 4cm de
diàmetre (gran), 2 politges
de plàstic de 2cm de diàmetre (petites), 2 gomes
elàstiques, un motor solar,
2 cables de 10cm de longitud, 2 xinxetes, una bombeta de 3,8 V i un portalàmpades.

Operació

Croquis
(Imatge)

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

Instruccions

Perforar la part superior del llistó i
introduir-hi un cargol amb una volandera a cada banda i 2 femelles.
Unir una politja de fusta gran amb una
de plàstic petita mitjançant un cilindre
d’alumini d’1cm de llargada. De tal
manera que les dues politges girin alhora. Introduir les politges al cargol de
l’operació 1 i tancar-ho amb una volandera i una femella.

Eines i Instru- Temps
ments d’execu
màció
quines d’amida
ment i
control
Trepant i
clau
anglesa

Regle

15 min

Martell i
clau
anglesa

Perforar la part central del llistó i introduir-hi un cargol amb una volandera a
Trepant i
banda i banda, 2 femelles, una politja de
clau
plàstic petita i tancar-ho amb una volan- anglesa.
dera i una femella.
Perforar el llistó per a que l’eix de la
turbina pugui rodar, ja que el llistó barra
el pas de l’eix de la turbina.

Trepant

Enganxar el motor solar a la part superior del llistó a una distància en que la
corretja que unirà les politges estigui
poc tensa

Pistola
de silicona

10 min

10 min
Regle i
llapis

10 min
Regle

5 min

2 min
6

5

7

5

Col·locar les corretges (gomes) a les
politges corresponents.
Unir els cables de l’alternador amb els
corresponents pols del portalàmpades al
qual està unida la bombeta i clavar-los
amb 2 xinxetes .

3 min
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Imatge 1: turbina, recipient i
suport.

Imatge 2: perfil de l’estructura de la turbina
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Imatge 3: aixeta d’una polsada i goma
de rec (comporta)

Imatge 4: embut, goma de rec i
garrafa (canal de desguàs)

Imatge 5: turbina i grup generador
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2.2.3. Resultats i funcionament

Després d’omplir la garrafa superior amb 25 l d’aigua, on adquirirà energia potencial, es procedeix a obrir la clau de pas de l’aixeta d’una polsada (comporta). L’aigua
emmagatzemada a la garrafa (cambra de càrrega) baixa per la goma de rec (tovera forçada) adquirint energia cinètica i mitjançant la punta de l’embut (injector), acciona les
pales de la turbina i l’energia és transformada en energia cinètica de rotació. La turbina
transmet el moviment al seu eix i aquest a la politja de fusta.
Mitjançant les politges i les gomes (corretges), l’energia cinètica de rotació arriba
al motor, on es transforma en energia elèctrica i encén la bombeta.
L’aigua turbinada baixa per l’embut i la goma de rec (canal de desguàs) i es diposita a la garrafa inferior (retorna al riu).

Maqueta de la minicentral hidràulica. Font: Els autors

27

Després de realitzar uns càlculs molt senzills i aproximats, hem pogut deduir la
producció i la potència màxima que tindria la “nanocentral”, suposant que el seu rendiment fos del 100% i sense tenir en compte les possibles pèrdues energètiques.
Tenint en compte la següent fórmula:

Ep = m g h

On l’energia potencial d’un cos, expressada en Joules (J) segons el SI, és igual al
producte de la massa d’aquest cos (en kg), per la gravetat (en m/s2) i per l’altura en que
es troba el cos respecte el terra (en m).
Les dades obtingudes en la maqueta són les següents:
•

massa de l’aigua = 25 kg (ja que 1 l = 1 kg)

•

altura respecte el terra = 1,6 m

Si apliquem la fórmula als resultats obtinguts tenim que:
Ep = 25kg · 9,8 m/s2 · 1,6m
Ep = 392 J
Tenint en compte la següent fórmula:

P = W/t

On la potència, expressada en Watts (W), és el quocient del treball que realitza un
cos (en J), entre el temps (en s) que tarda a realitzar aquest treball.
Tenint en compte l’expressió anterior, direm que:
1 J = 1W · 1 s
I considerant que:
1.000W = 1 kW

3.600s = 1h

Obtenim que:
1 Ws = 0,27 · 10-6 kWh
Per tant:
392 J = 392 Ws = 0,108 · 10-3 kWh

Producció energètica
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Per a calcular la potència màxima utilitzarem de nou la fórmula:

P = W/t

Les dades obtingudes en la maqueta són les següents:
•

treball realitzat (energia potencial) = 392 J

•

temps que tarda l’aigua en realitzar el treball = 52s

Si apliquem la fórmula als resultats obtinguts tenim que:
P = 392 J / 52s
P = 7,538 W
P = 0,008 kW

Potència màxima

2.2.4. Problemes i dificultats
En tot procés tecnològic hi ha moments en els que sorgeix algun problema o dificultat tècnica. Aquests problemes, tot i endarrerir el procés, són molt útils per comprendre millor el funcionament del que es vol construir.
· Problema 1: escapaments d’aigua
Quan ja teníem l’estructura muntada i la turbina, ens vam trobar amb què l’aigua
de les gomes tenia moltes pèrdues i s’escapava per tot arreu. Era com fabricar una riuada artificial. L’aigua s’escampava per tot arreu i l’única solució semblava ser començar
de nou.
Per tal de solucionar el problema, vam foradar les dos fustes dels pisos del mig
traçant un forat de forma rectangular, de tal manera que la turbina hi pogués quedar encaixada.. Sota la turbina, vam col·locar-hi un embut sense punta, i unit a aquest la goma
de rec. L’aigua, després de passar per la turbina era recollida per l’embut que la conduïa
fins al desguàs.
· Problema 2: engranatges
La primera opció que vam triar per a poder generar electricitat va ser la d’utilitzar
engranatges per a la transmissió del moviment de l’eix de la turbina al motor.
El nostre objectiu era el de col·locar a l’eix de la turbina un engranatge que havia
d’engranar a la perfecció amb un altre més petit connectat a l’alternador. Al cap d’uns
dies, en veure que la bombeta no s’encenia i que el problema provenia dels engranatges,
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vam optar per canviar de sistema. La solució la vam trobar en reemplaçar els engranatges per un sistema de politges i gomes que vam obtenir d’una pràctica de l’assignatura
de tecnologia industrial. Amb aquest nou sistema de politges, el moviment es transmet
de manera més regular, i ens ha permès produir electricitat.
· Problema 3: sortida de l’aire
Quan ja teníem tota la maqueta muntada i l’únic que faltava era omplir el dipòsit,
obrir l’aixeta i comprovar que s’encegués la bombeta, ens vam trobar amb una nova
dificultat. Una vegada començava a arribar l’aigua al dipòsit inferior, l’aigua feia pressió sobre l’aire i aquest no podia fugir per cap escapament, de tal manera que arribava
un punt en que l’aigua s’acumulava fins al punt d’inundar els tubs. Per tal de solucionar
el problema vam fer un petit forat al dipòsit inferior per a que l’aire pogués sortir a mesura que l’aigua anés arribant al dipòsit.
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3. Anàlisi de les minicentrals hidràuliques del Pallars Sobirà.
3.1. Mapa de les minicentrals hidràuliques del Pallars Sobirà

Font: rialp.ddl.net/planol_rialp_03-04/pallars.jpg i arranjament pels autors
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Al Pallars Sobirà s’instal·laren des de principis de segle moltes minicentrals hidroelèctriques, que subministraven energia, de manera autònoma, a petits nuclis de població. Es tracta sempre de centrals fluents de molt poca potència instal·lada, que sovint
havien estat construïdes aprofitant les instal·lacions d’un molí hidràulic. La majoria de
minicentrals proporcionaren electricitat als seus respectius pobles i als del voltant fins al
moment en que es van poder connectar a la xarxa general, cosa que en molts casos no
passà fins als anys setanta o vuitanta. En cap cas significaren un atemptat ecològic donat
que les obres d’envasament eren minúscules i normalment eren les mateixes que les de
l’antic molí fariner. A començaments dels anys setanta semblava que havia arribat la fi
per a les antigues minicentrals. El pobles i cases es connectaven a la xarxa general i les
minicentrals tancaven un rera l’altra.
Va ser a partir de la crisi del petroli de 1973 quan, a causa de la necessitat de
l’optimització i diversificació de les fonts energètiques, es tornà a parlar de minicentrals. Les dues darreres dècades han estat marcades per la voluntat de les administracions energètiques de donar suport a la modernització d’antigues minicentrals o a la creació de noves. Això és ben palès en analitzar iniciatives com el “Programa de Posada en
Marxa de Minicentrals Hidroelèctriques” que va tirar endavant la Generalitat de Catalunya en els anys vuitanta i el desenvolupament legislatiu relacionat amb la promoció de
l’energia hidroelèctrica des de l’entrada en vigor de la Llei de Conservació de l’Energia
82/80, fins als diferents decrets de règim especial de generació elèctrica, que fixa la obligatorietat de compra de l’energia produïda i un seguit d’ajudes econòmiques i subvencions per a les centrals de fins a 5 MW (en dos trams, un de fix fins a 1 MW i un
altre decreixent linealment fins als 5 MW). Això va generar una reactivació del sector
que es reflectí en l’adquisició i registre de concessions hidràuliques i en la construcció
de noves centrals o en la renovació i ampliació de les existents.11
Tanmateix, la seva activitat, pel que fa a la construcció i posta en funcionament de
noves instal·lacions, s’ha vist reduïda en els darrers anys. El procediment administratiu
que ha de seguir-se abans d’implantar una minicentral necessita d’una concessió d’aigua
atorgada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, una llicència d’obres concedida
per l’Ajuntament i d’una llicència ambiental atorgada també per l’ajuntament (encara
que algunes s’han instal·lat sense seguir aquest procediment ). El Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 ja no planteja la construcció de grans centrals hidràuliques ni minicen11

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre: http://iber.chebro.es/webche/raCriterios.aspx
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trals hidroelèctriques no fluents, donat el fort impacte ambiental que aquestes instal·lacions comporten sobre l’entorn i els escassos emplaçaments lliures que són aptes
per fer-ho (casos de sobrexplotació com és el del riu Llobregat ,on hi ha instal·lades
fins a 83 minicentrals, han estat denunciats davant les autoritats de la Unió Europea).
3.1.2. Registre d’aigües de la C.H.E. al Pallars Sobirà
Si observem la taula del registre d’aigües de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre al Pallars Sobirà, podrem deduir on hi ha la possibilitat de que hi hagi una minicentral hidràulica en funcionament, o a on està previst reformar-ne o construir-ne una, o
simplement on n’hi va haver una en el passat. Aquesta taula ens ha servit per a esbrinar
el règim de propietat de les minicentrals que hem anat estudiant.
Municipi
Sort

Soriguera
Llavorsí

Farrera

Alt Àneu

Concessió

Titular

Ubicació

Corrent o aqüífer

S: A. T: 1 H: 195
19/12/1989
S: A. T: 1 H: 150
12/04/1989 01/01/2061
S: A. T: 8 H: 151
08/06/1995

Recursos Hidráulicos, S.A.

Llessui

Berastí

Compañía Mercantil Eléctrica de Altrón S.L.

Altron

Riu San Antoni (901292806)

REHILLE, S.L.

Bordes de Llessui

S A. T 38 H 187
04/04/2003 15/10/2043
S A. T: 32 H: 146
11/01/1993 10/06/2023
S: A. T: 13 H: 54
03/09/1997
01/01/2061
S A. T: 13 H: 55
03/09/1997 01/01/2061
S A. T: 38 H: 116
26/08/1958 23/04/2045
S A. T: 3 H: 157
04/10/199123/05/2063
SA. T 5 H 154 :
11/01/1993 10/06/2023

HIDROELÉCTRICAS RIOL,
S.A.

Llagunes-

Barranc de Berastí
(901292806)
Riu Cantó (o Comes de
Rubió), (9012928).

Promociones y Proyectos
MODOLELL, S.L.

Montenartrò

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

ENTIDAD LOCAL MENOR
DE ARESTUY

Arestui

Riu de la Rivera o Barranc
de Baiasca

ENTIDAD LOCAL MENOR
DE BAIASCA

BAIASCA

Barranc de Baiasca

S A. T 1 H 120 :
15/12/1988 15/12/2063
SA. T 3 H 156 :
04/10/1991 15/12/2063
S A. T: 15 H 185
15/12/1988 15/12/2063
S A. T 15 H 170
Fecha Resolución:
09/12/1997

AYUNTAMIENTO DE
LLAVORSÍ

Llavorsi

Riu Noguera Pallaresa
(9012928)

HIDROELECTRICA DE
SANTA MAGDALENA, S.A.

Llavorsi

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

Promociones y Proyectos
MODOLELL, S.L.

Llavorsi

Promociones y Proyectos
MODOLELL, S.L.

Central de Montenartró Farrera

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807) (Central de
Mal Pas)
Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

Hidroeléctrica del Santa
Magdalena, S.A.

Farrera

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

Promociones y Proyectos
MODOLELL, S.L.

Central de Montenartró

Riu Sta. Magdalena
o Romadriu (901292807)

Cal Escolá S.A.

Central del Pi (Son
del Pi)

Barranc Tinter o Riu Son

Font: http://iber.chebro.es/webche/raCriterios.aspx
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3.1.3. Inventari de les minicentrals hidràuliques del Pallars Sobirà
Gràcies a les dades obtingudes de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a la
consulta de les estadístiques sobre embassaments i producció d’energia elèctrica de la
Direcció General d’Obres Públiques del MOP, a la consulta de documents de l’Arxiu
Històric Comarcal de Sort i el treball de camp realitzat durant els últims mesos recorrent els racons del Pallars Sobirà, i realitzant enquestes a persones hem pogut elaborar la
següent taula, la qual intenta ser un inventari de les minicentrals hidràuliques del Pallars Sobirà (les que actualment estan en funcionament i les que no ho estan), fent referència a les seves característiques més importants.
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Inventari de les minicentrals del Pallars Sobirà
Nº

Ubicació/Municipi

1

Any de
creació

Antic
Molí

Propietat

Concessionari

Riu

Ainet de Besan (Alins)

Municipal

2

Ainet de Cardós (Vall
de Cardós)

Noguera de
Vallferrera
Noguera de
Cardós

3

Alins

Construïda
per Josep
Arnalot
Sansa)/
Municipal
Municipal

Junta Adm. D’Ainet de
Besan
Societat de Veïns

Ajuntament d’Alins

4

Alós d’Isil (Alt Àneu)

5

Altron. Minicentral del
Sall (Sort)

Noguera de
Vallferrera
Barranc de
St. Pere
Riu San
Antoni

6

Araós (Alins)

7

Arestui (Llavorsí )

8

Àreu (Alins)

9

Arrós (Esterri de Cardós)

Si

Municipal

Comunitat de Veïns

Privada

Promotors casa Subirà
d’Altron i casa Bertran
de Surp. Venuda a la
Compañía Mercantil
Eléctrica de Altrón S.L.

Municipal

Ajuntament d’Alins

Si

Municipal

1919

Si

Municipal

Comunitat de veïns
d’Arestui
Ajuntament d’Alins

1956

No

Municipal

1924

Si

Noguera de
Vallferrera
Noguera de
Cardós
Noguera de
Vallferrera
Torrent
d’Esterri

Estat actual
(4)

Edifici en perill
de ruïna, El
molí i les insta.lacions farineres encara es
podrien recuperar. La maquinària elèctrica està
ben conservada

Funciona com a
museu
Resta part de
l’edifici i turbina

Potèn- Turbina
Subministrava a:
cia
(kW)
8
Francis Ainet de Besan

Funcionament

No

Francis

Ainet de Cardós

No

Francis

Alins

No

?

Francis

Alós d’Isil

No

8

Francis

Altron, Sorre, Escàs,
Rodés i Caregue

20

Francis

Araós

No

5

Pelton

Arestui

No (1)

18

Francis

Àreu

Si (museu)

Francis

Arrós

No, tancament
finals dels
80

No, tancament
anys 60
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10

Baiasca (Llavorsí)

Si

Municipal

11

Baro (Soriguera)

Si

Privada

12

Berasti (Minicentral
d’Escàs) (Sort)
Burg (Farrera)

No

Privada

No

Municipal

13

1992

Entidad Local Menor de
Baiasca
A. Montaner Castells

Recursos Hidráulicos,
Barranc de
S.A..
Berastí
Junta Administrativa de Riu de Burg
Burg
M. Serrado
Barranc
d’Escart

14

Escaló (La Guingueta
d’Àneu)

Si

Privada

15

Escart (La Guingueta
d’Àneu)
Escós (Soriguera)
Esterri d’Àneu

Si

Municipal

Ajuntament d’Escart

Si

Privada
Privada

Esteve Vidal
Eléctrica Montañesa

Municipal

Alcaldia d’Esterri de
Cardós

16
17
18

Esterri de Cardós (Vall
de Cardós)

19

Freixa (Soriguera)

20

Gerri de la Sal (Baix
Pallars)

21
22
23
24

1919

Si

Municipal

Si

Privada

Felip Montoliu Baró

Isil (Alt Àneu)

Si

Municipal

Comunitat de Veïns

Lladorre
Lladrós (Vall de Cardós)
Llarvent

Si
Si

Municipal
Municipal

Societat de Veïns
Societat de Veïns de
Lladrós i Benante

Entre el
19001910

Barranc de
Baiasca
Noguera
Pallaresa

Barranc
d’Escart
Escós
Noguera
Pallaresa
Barranc
d’Esterri
Torrent de
Freixa
Noguera
Pallaresa

Noguera
Pallaresa
Lladorre
Lladorre

Pelton

Baiasca

12

Francis

Baro. Arcalís, Escós,
Mencui, Estac.

5.000

Pelton

12

Pelton

Ven producció a FECSA
Burg i Farrera

No

9

Francis

Escaló

No

8

Pelton

Escart

No (1)

15
114

Francis

Escós
Esterri d’Àneu

No
No

Es vol fer una
nova minicentral l’any 2006
Runa

8

Pelton

Esterri de Cardós

No

Pelton

Freixa

No

Resta edifici i
bon estat dels
dos molíns i la
maq. elèctrica
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Francis

10

Francis

Gerri, Peramea, Pujol,
Canals, Peracalç, Masies de Llaràs, Baén,
Enseu, Bresca, Useu i
El Comte.
Isil

8

Francis

Bon estat del
molí, serradora,
turbina, alternador i forn de pa.
Maquinària
moderna

Resta edifici
Bon estat del
molí i la maq.
elèctrica
Resta edifici

Lladorre
Lladrós, Arrós (quan
no tenia minicentral)
Llarvent

No
No, tancament
anys 80
Si

No, tancament el
1977

No
No
No
No
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25

Llavorsí

1916

Si

Municipal

Ajuntament de Llavorsí

Noguera
Pallaresa

Maquinària
moderna

26

Llessui (Sort)

1929

Si

Privada

REHILLE, S.L.

Barranc de
Berastí

Runes

27

Mallolís (Farrera)

?

Municipal

Comunitat de Veïns

Barranc de
Mallolís

28

Mare de Déu des Ares
(Alt Àneu)

No

Privada

29

Masia de Sarroca (Baix
Pallars)
Montardit de Dalt
(Sort)

No

Privada

Si

Privada

P. Castells

Cabristà

31

Montenartró (antiga)
(Llavorsí )

No

Municipal.

Comunitat de Veïns/
Promociones y Proyectos MODOLELL, S.L.

Sta. Magdalena

32

Montesclado (Farrera)

Si

Privada

“Bertran de Pobla”

Glorieta

Ruïna

33

Norís (Alins de Vallferrera)

Finals
anys 40

Si

Ajuntament d’Alins

Noguera de
Tor

En funcionament.

34

Rialp

1925

Si

Municipal
(havia estat
privada)
Privada

Manel Capdevila

Noguera
Pallaresa

30

A
l’inici
16, ara
608

Abans Llavorsí i Aidí. Ven
Francis, producció a FECSA
ara Kaplan
Francis Llessui i Seurí

5
Maquinària
moderna.

20

Mallolís i Alendo
Pelton

Pelton
Resta edifici. El
molí est`ben
conservat i
maquinària elèc.
També. Està
previst posar-la
de nou en funcionament.

Mare de Déu des Ares,
subministra per a un
restaurant
Masia de Sarroca

Si

No, tancament el
1967
No
Si

No

8

Abans
Pelton,
ara
Francis

Montardit, Llarvent,
Enviny, Sta. Creu..

8

Francis

Montenartró

Pelton

Montesclado

Francis

Norís

Si

Rialp

No

15

No (1)

No, tancament
l’any 1996
(2)
No

37

35

Rialp (Minicentral de
St .Antoni)

36

1958

No

Municipal

Ajuntament de Rialp

Barranc de
St. Antoni

Ribera de Cardós

Si

Privada

37

Romadriu (Llavorsí )

Si

Municipal

Elèctrica de Ribera de
Cardós
Comunitat de Veïns

38

Roní (Rialp)

Si

39

Saverneda (Soriguera)

Si

Municipal
(havia estat
privada)
Privada

Noguera de
Cardós
Riu Sta.
Magdalena
Barranc
Masia

Joan Rocafort Montpeat

40

Sellui (Baix Pallars)

Si

Privada

P. Castells

41

Son del Pi

Si

Privada

M. Montoliu Fumás/
Cal Escolá S.A.

42

Soriguera

Si

Privada

J. Peña Ubach HIDROELÉCTRICAS RIOL,
S.A.

1925

1922

Anys 20

Jeroni Bertran/
Junta Adm. De Roní

En funcionament 2 turbines

En funcionament

200
100

2 Francis

Rialp. Actualment ven
producció a FECSA

Pelton

Ribera de Cardós

12

Pelton

Romadriu

Si

8

Pelton

Roní

No

Francis

Saverneda i ven producció a FECSA

Si

6

Pelton

No (1)

12

Francis

Ancs, Balestui, Sellui,
Montcortès i Bretui
Son del Pi

15-20

Pelton

Soriguera, Llagunes,
Tornafort, Malmercat,
Puigforniu, Lleveners

No

Barranc de Ruïna de l’edifiSaverneda o
ci de l’antic
del Cantó molí fariner. En
funcionament
per a ús consum
particular
Barranc de
Sellui
Barranc de
Son

Riu del
Cantó i del
barranc de
ComaSarrera

Edifici en runes.
Bon estat de
conservació, el
molí es pretén
rehabilitar en el
futur ecomuseu
de les Valls
d’Àneu.
Edifici semiderruït, resta
l’alternador i el
transformador

El 1979
constava
com a
aturada. Si
No

No (1)
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43

Sorre (Sort)

Privada

Bertran i Moner

44

Sorpe

Privada

45

Sort (3 centrals)

Isidre Arnalot i Casimiro d’Alins
Ajuntament de Sort

46
47

St. Sebastia de Buseu
(Baix Pallars )
Sta. Magdalena (Sota
Romadriu, 3 centrals)

1a:1905
2a:1956
3a:1987

1996

Si

Municipal
(havia estat
privada)

Barranc
d’Altron

Francis

Noguera
Pallaresa

Barranc des
Pletes
Hidroeléctrica del Santa
Riu Sta.
Magdalena, S.A.
Magdalena

Una està previst
reformar-la per a
fer un museu, les
altres dos estan en
funcionament.

100
300
298

2Francis Rialp, La Bastida, Olp,
Montardit de Baix, Bresi una
Kaplan sui, Castellviny, Pujalt,

No

Privada

Si

Municipal

Societat de Veïns

Tavascan

Francis

Noguera de
Vallferrera
Noguera de
Tor

Francis

50

Tírvia

Si

Municipal

Ajuntament de Tírvia

51

Tor (Alins)

Si

Privada/
Municipal

Josep Montané (Sansa)

52

Unarre (La Guingueta)

Si

Privada

Electro Harinera de
Unarre S.A.

Maquinària
moderna, nova
construcció

3.000
cada
una

Pelton

St. Sebastià de Buseu

No

3 Francis

Ven a FECSA

Si

Surp
Tavascan

No
No

Tírvia, masies properes.
Tor

No

Unarre

No

1923

1923

Unarre

Resta edifici i
maquinària
elèctrica

Si (3)

Borda Xica. Actualment
ven producció a FECSA

Municipal

Surp (Rialp)
Tavascan (Lladorre)

No
No

No

48
49

Sorre

Pelton

No

(1): Les minicentrals encara continuaven en funcionament l’any 1979.
(2): La minicentral de Montenartró estava situada on actualment hi ha una de les tres minicentrals hidràuliques privades del riu Sta. Magdalena, i a causa de la construcció
d’aquestes l’any 1996, la minicentral del poble va ser parada.
(3): Actualment estan en funcionament les dues últimes minicentrals, la que utilitza una turbina Francis de 300kW i la que utilitza una turbina Kaplan de 298kW.
(4): Quan no posem dades és perquè en desconeixem l’estat a l’hora de tancar el treball
De les dades que hem recollit podem estimar que en total la potència hidroelèctrica instal·lada al Pallars sobirà als anys cinquanta no passava dels 500 kW quan la instal·lada a
Catalunya rondava els 300.000 kW abans de la guerra civil12

12

El proceso de electrificación en Cataluña (1881-2000) http://www.ub.es/geocrit/sv-91.htm
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A continuació farem un breu anàlisis històric i una descripció general del funcionament de les minicentrals hidràuliques existents al Pallars Sobirà. No les explicarem
totes, sinó que només analitzarem les minicentrals de les quals n’hem obtingut més
informació de la que apareix a les taules. Primer analitzarem les minicentrals que avui
en dia continuen activades i diferenciarem les que han estat modernitzades de les de
nova construcció; en segon lloc tractarem les que ja no estan en funcionament.

3.2. Les minicentrals hidràuliques que actualment estan en funcionament.

3.2.1. Antigues minicentrals modernitzades
Algunes d’aquestes minicentrals eren les més importants de la comarca. Encara
que la continuïtat en l’explotació hidràulica ha salvat de la ruïna part de les antigues
instal·lacions, la modernització sovint s’ha fet sense gaire respecte o consideració per
les antigues instal·lacions farineres o hidroelèctriques que en alguns casos han desaparegut. Un cas d’èxit per a la conservació d’aquest patrimoni el constitueix, sens dubte el
de la minicentral, molí fariner i serradora d’Àreu. També és un símptoma d’un esperat
canvi d’òptica institucional la proposta d’un museu hidràulic a Sort.

3.2.1.1. La minicentral de Sort

Història
Actualment, Sort, capital de la comarca del Pallars Sobirà, disposa de tres minicentrals hidràuliques que aprofiten l’energia de les aigües del Noguera Pallaresa. Només
dos estan en funcionament. En la tercera, la més antiga, està previst construir-hi un museu.
La primera minicentral de Sort, que disposava d’una turbina Francis, va ser construïda per Isidre Arnalot l’any 1905 i la va vendre al seu germà Pere Arnalot Carrera (el
Tort d’Alòs, una casa molt rica i emprenedora de la Vall de Cardós) l’any 1907. La minicentral proporcionava llum a Sort, Olp, Pernui i Rialp. A més a més funcionava com a
molí fariner. Aquestes instal·lacions van ser adquirides el 21 de febrer de 1921 per
112.500 pessetes per la “Sociedad Productora de Fuerzas Motrices” creada i presidida
per l’industrial i polític Emili Riu i Periquet, nascut a Sort, home amb una gran visió de
futur que havia descobert les enormes possibilitats energètiques de l’aigua acumulada
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als llacs de la Vall Fosca.13 Les relacions de la Productora de Fuerzas Motrices i
l’Ajuntament de Sort es
van anar deteriorant a
causa del cost, la mala
qualitat

del

servei

i

l’endeutament creixent (a
l’acta de juny de 1927
l’ajuntament,
n’era

del

l’alcalde

qual
Latzar

Cibís, es negà a reconèixer
un

deute

pessetes,

de

2.500

encara

que

reconegué endarreriments
de rebuts des de l’abril de
1923 per un total de
2.029,25 pessetes, es negà
la seva inclusió als pressupostos

del

municipi)14.

L’Ajuntament de Sort va
decidir finançar amb la
venda de la muntanya
comunal de Sort, Costa
Negra

(56.556

pessetes

invertides en valors de
l’Estat i dipositades al
Banc

d’Espanya

)

les

obres necessàries per a
Línies de distribució de la central de Sort. Font: ICC. Arranjament: Els autors

portar aigua corrent al poble, la construcció del cla-

vegueram i la construcció d’una nova central elèctrica municipal.

A l’acta de

l’ajuntament del 23 d’agost de 1928 s’acordà pagar 999 pessetes a la Hidràulica de
l’Ebre per a tasques del projecte de la nova central i urgiren fer el que convingués per
13
14

Annex núm. 1. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
Annex núm. 2. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
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tal d’agilitar la tramitació de l’expedient per a la concessió del salt d’aigua per a dita
nova central.15 El 8 de desembre de 1928 però, l’Ajuntament de Sort canvià sobtadament d’estratègia i decidí arribar a un acord amb la “Productora de Fuerzas Motrices”
per a la compra de la central existent. Aquesta societat va vendre finalment la central al
municipi de Sort el 18 de juny de 1929 per una suma de 140.000 pessetes que
l’ajuntament es comprometé a pagar (una part amb el dipòsit del Banc d’Espanya procedent de la venda de Costa Negra, i gestionant un emprèstit per la resta).16
L’ajuntament nomenà com a primer administrador del nou “servei municipalitzat”
a Alfons Sostres Aytés, amb un sou de 60 pessetes mensuals; com a electricista a Eugeni Farré Bringué, amb un sou de 200 pessetes mensuals, més el dret a cultivar un hort en
terrenys de la central; i com a vigilant de nit a Ramon Caselles Barbal, amb un sou de
68,05 pessetes mensuals amb dret a pis i hort a la central. (“ ... teniendo la obligación de
dar y quitar la corriente que da luz a Sort y a pueblos a la hora que le designe el Ayuntamiento)17
A l’acta del 24 de juny de 1929 es van decidir les tarifes que es cobrarien i que anaven dividides en quatre categories:
•

Tarifa 1: (sense comptador) Als veïns de Sort una bombeta de 15 W
1,5 pessetes (no s’admetrà més d’una bombeta en el mateix domicili) i als dels pobles 1,71 pessetes.

•

Tarifa 2: (amb comptador) a 0,6 pessetes/kWh i 0,35 si es passava
dels 15 kWh. (als pobles un plus de 0.1 pessetes per kWh)

•

Tarifa 3: Calefacció fins a 40 kWh 0,2 pessetes/kWh, a partir dels 40
kWh, 0,15 pessetes/kWh

•

Tarifa 4: Força motriu a 0,35 pessetes/kWh. a partir dels 60 kWh,
0,25 pessetes/kWh18

Quan es va municipalitzar la central hi havia la pretensió de reformar-la de manera que es pogués bombejar l’aigua del Noguera fins a un dipòsit elevat per tal d’abastar
amb aigua corrent acanalada al nucli urbà però sembla que això es va fer més tard.19
15

Annex núm. 3. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
Annex núm. 4. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
17
Annex núm. 5. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
18
Annex núm. 6. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
19
Annex núm. 25. Fotografies de la minicentral de Sort
16
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El 1950 a l’acta de comprovació e inscripció al registre de la indústria elèctrica es
fa una descripció de les característiques de la central:
Cabal: 3.000 l/s amb un desnivells de 6,5m.
Alternador de 100 kW a 220/127V trifàsic amb una freqüència de 50 rev./seg.
Sub-estació trifàsica amb un transformador de 110 kW a la tensió de 220/6000V x
3 que alimentà les línies de Rialp, Pernui i Ribera de Montardit. En total la central de
Sort donava energia a: Sort, Rialp, La Bastida, Olp, la Borda Xica, Pernui, la Guixera de
Baltasar (a la sortida de Sort), Pujalt i Bresui.20
El 1951 es va decidir encomanar un projecte per a reformar la central per augmentar-ne la potència fins a 250 kW, la qual cosa implicava modificar la presa per a augmentar el salt.21 L’estudi justificatiu per a la ampliació i reforma de la central de Sort
està datat el febrer de 1952, quan era alcalde Ramón Aités Pla. El desembre de 1952 es
comprà una turbina hidràulica “Hélice Lawaczeek” i regulador automàtic que no arribà
a Sort fins al maig de 1954 i va costar 260.637 pessetes (inclòs el transport).
El 1956 es va desmuntar l’antic molí fariner que havia funcionat fins al febrer de
1953, per tal de construir la segona minicentral que al igual que la primera disposaria
d’una turbina Francis que augmentaria la potència de la central des de 100 kW a 250
kW. La central anirà ampliant la xarxa elèctrica per tal d’abastar la majoria de pobles i
llocs al voltant de Sort. El 1966 els transformadors instal·lats eren: 22
Transformadors

20
21

22

Lloc

Tipus

Potència

Central de Sort

Siemens

250 kW

Central de Sort

Siemens

250 kW

Sort – Av. Diputació

Siemens

100 kW

Sort – Av. Diputació

Siemens

90 kW

Sort - Asserradora de Feliciano

Siemens

75 kW

Sort - Riuet

Siemens

50 kW

Sort - Riuet

Siemens

75 kW

Olp

Siemens

7 kW

Annex núm. 7. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
Annex núm. 8. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
Rialp ja no està relacionat perquè ja havia instal·lat la seva pròpia minicentral.
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La Bastida

Siemens

15 kW

Borda Xica

Siemens

5 kW

Pujalt

Siemens

5 kW

Bresui

Siemens

3 kW

Castellviny

Siemens

2 kW

Montardit de baix

Siemens

3 kW

Font: Arxiu Històric Comarcal de Sort. Fons Central Elèctrica

El 1968 es van haver de fer obres d’urgència per a la reparació i condicionament
de la presa, el canal i les instal·lacions de la central malmeses per una riuada. El total de
les despeses pujà a 1.359.915 pessetes i l’Ajuntament de Sort va haver de demanar un
préstec de 1.500.000 pessetes a vint anys i imposar una contribució especial de 300.000
pessetes als veïns de Sort en cinc mensualitats.23
El setembre de 1968 per tal de pal·liar la insuficiència de la potència que subministrava la central per a abastar la demanda, es va fer un projecte per a la connexió a la
xarxa elèctrica de FECSA. (Projecte de línia d’alta tensió de 25.000 V a estació transformadora, amb longitud de 303 m per a la connexió a la línia Llavorsí-Baro)24
El 18 de novembre de 1982 les poblacions situades a la vora del Noguera Pallaresa
es van veure afectades per una gran riuada. A partir d’aquest moment les minicentrals
van passar a produir electricitat per vendre-la a la companyia FECSA Endesa.
La tercera minicentral, que utilitza una turbina Kaplan, va ser construïda per
l’Ajuntament de Sort l’any 1987.
Avui en dia, les dues minicentrals que estan en funcionament (les més noves) són
propietat de l’Ajuntament de Sort, que ven l’electricitat a FECSA Endesa i amb la qual
obté uns guanys aproximats d’uns 9.000 € mensuals, els quals són destinats a
l’enllumenat públic.
Funcionament
A continuació farem una breu explicació del funcionament i dels trets principals
de cadascuna de les minicentrals que disposa el municipi de Sort. Primer descriurem la

23
24

Annex núm. 9. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
Annex núm. 10. AHCS Fons Central Hidroelèctrica de Sort.
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més antiga (tal i com funcionava en els temps en que estava en funcionament), després
la segona que es va construir i per últim la més nova i moderna.
· Primera minicentral
L’aigua del riu era desviada per un canal de derivació que la conduïa fins a la turbina. Una part d’aquesta aigua era utilitzada pel consum mitjançant un sistema de bombeig d’aigua potable per abastar la població. La minicentral disposava d’una turbina
Francis d’eix horitzontal i élix fixa. Mitjançant un sistema de plaquetes disposades al
voltant de la turbina i controlades per un volant manual situat a la part superior de la
turbina, els àleps de la turbina es podien ajustar segons el cabal d’aigua que circulava.
Un cop l’aigua havia passat per la turbina, el treball mecànic arribava fins a motor mitjançant un sistema de politges i corretges de cuir. La minicentral disposava d’un motor
asíncrono fabricat a Suècia, que a partir d’un excitatriu (una dinamo de CC) donava
corrent al rotor, el qual formava un camp magnètic per tal de que l’estator pogués sincronitzar. Aquesta feina resultava una mica complicada perquè no es disposava de reguladors de temperatura. La potència de la minicentral era de 100 kW i transformava
l’energia a 6.000V.
Un treballador havia d’estar les vint-i-quatre hores a la minicentral perquè no es
disposava dels automatismes i dispositius de seguretat que utilitzen la majoria de minicentrals actuals.

Politges i eix de la turbina

Motor asíncrono i volant manual Font: Els autors

· Segona minicentral
L’aigua del riu derivada en el canal, després de passar pels reixats i quedar-se neta
de fulles i brossa, arriba a la cambra de càrrega, on adquireix energia potencial en el
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desnivell i és conduïda a la turbina. La turbina és una Francis d’eix horitzontal amb
cambra oberta i està composta per uns colzes que condueixen l’aigua i una hèlix fixa
composta per un sistema de plaquetes orientables segons el cabal de l’aigua.
L’orientació de les plaquetes, a diferència de la primera minicentral on es feia manualment mitjançant un volant, es fa automàticament mitjançant un pistó que està connectat
a una sonda controladora del nivell de l’aigua. Després de passar per la turbina l’aigua
es retornada al riu mitjançant el canal de desguàs. L’energia mecànica que s’ha assolit a
la turbina arriba a l’alternador mitjançant un sistema d’engranatges, politges i corretges.
Les corretges transmissores del moviment, a diferència de la primera minicentral on
eren de cuir, són sintètiques per tal d’evitar problemes de dilatació. Un cop arriba
l’energia a l’alternador, una dinamo electrònica sincronitza amb la xarxa i transforma a
25.000V. La potència instal·lada de la minicentral és aproximadament d’uns 300kW. El
comandament de la minicentral és totalment automàtic i es fa mitjançant els quadres de
comandament que controlen tot el funcionament de la central, les avaries i la seguretat.

Eix, politja, corretja i engranatges.
(pistó regulador de les pales a l’obertura de la turbina) Font: Els autors
· Tercera minicentral
L’aigua que prové del canal de derivació i que ja ha passat pels reixats de neteja,
realitza un salt de 7,8m i actua a gran velocitat i pressió, mitjançant una tovera, sobre la
turbina. La minicentral utilitza una turbina Kaplan d’eix vertical. A partir d’un multiplicador s’augmenta la velocitat giratòria dels eixos i es passa de 500 rpm a 1000 rpm. El
treball mecànic es conduït directament a l’alternador mitjançant un motor síncrono. La
sincronització trifàsica amb FECSA Endesa es fa a 25.000 V. La minicentral te una potència instal·lada aproximada d’uns 298 kW. A l’aigua que ha passat per la turbina se li
aplica un sistema de refrigeració mitjançant un sistema hidràulic (que utilitza unes bombes d’oli) per tal de refredar-se del calentament que ha patit al mutiplicador i poder re-
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tornar al riu pel canal de desguàs a la temperatura en què es trobava inicialment. Els
sistemes de comandament i control que utilitza la minicentral són molt moderns i el
control es fa per ordenador.

Esquema de la minicentral al
quadre de comandament. Font: Els autors
3.2.1.2. La minicentral de St.Antoni (Rialp)
Història
El poble de Rialp disposà d’una minicentral hidràulica situada on hi havia l’antic
molí del poble. Ignàsi Casimiro Gaiò, veí de Sort, havia aconseguit els drets de l’aigua
al final de la sèquia del comú de Rialp (de 6 hores alternants amb els regants) per real
ordre del 1900 i instal·là una minicentral durant aquella dècada per a ús particular25.
Manel Capdevila Lluís, veí de Rialp la comprà i el 1925 projectà ampliar-la i presentà
una instància a l’Ajuntament de Rialp per a “dotar de alumbrado público esta villa o sea
instalarlo en mejores condiciones que lo está en la actualidad ...” amb una curiosa clàusula: “ que por todos los paros de luz siempre que no sean debidos a fuerza mayor, como tempestades, inundaciones, etc. Capdevila se obliga a abonar el tanto por ciento del
recibo por el tiempo que la misma faltare” i manifestava que “en garantia del contrato
quedaba asegurado a favor del Ayuntamiento el edificio o central que se está construyendo”.26 El cas és que segons la documentació consultada la central de Sort seguia
subministrant corrent a Rialp a principis dels anys cinquanta.

25
26

Annex núm. 11. AHCS Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Rialp. Pàg. 57-b
Annex núm. 12. AHCS Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Rialp. Pàg. 57-b
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En l’actualitat el municipi de Rialp disposa d’una altra minicentral hidroelèctrica
que

aprofita

l’energia

hidràulica del riu de Sant
Antoni. La minicentral de St.
Antoni va ser construïda per
l’Ajuntament de Rialp l’any
1958 i només constava d’una
turbina Francis. Per aquell
temps la producció d’energia
elèctrica

era

destinada

a

l’enllumenat del poble de
Rialp. Durant els anys seixanTurbina Francis vella. Font: Els autors

ta l’Ajuntament de Rialp va

aturar el funcionament de la minicentral. La tornada a posar en marxa no va ser fins
després de la riuada de 1982, i a partir d’aquest moment l’Ajuntament de Rialp passà a
vendre l’energia a la companyia FECSA Endesa. L’any 1994 es va construir una segona
turbina, també Francis com la primera, i que funcionava simultàniament amb la primera.
Actualment, la turbina vella
sempre està en funcionament i
la segona, la nova, s’engega i
s’apaga depenent del cabal
del riu.
Funcionament
La minicentral de Rialp
disposa

de

dues

turbines

Francis que funcionen simultàniament quan hi ha suficient
cabal d’aigua, per tant el funTurbina Francis nova i alternador. Font: Els autors

cionament serà pràcticament

el mateix en les dues turbines. L’aigua realitza un recorregut de 500m i mitjançant el
canal de derivació i unes toveres forçades (que passen de mesurar 1m de diàmetre, a
l’inici, a 40cm al final de la tovera) es conduïda fins a les dues turbines Francis d’eix
horitzontal. Desprès de passar per les turbines l’aigua retorna al riu pel canal de desgu-
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às. L’energia cinètica es transforma en elèctrica als alternadors. La potència instal·lada
és aproximadament de 200 kW a la turbina més vella (la que sempre està en funcionament) i de 100 kW a l’altra turbina (que es para i s’engega en funció del cabal del riu).
La turbina més vella utilitza tres quadres de comandament pel control de la minicentral:
el quadre de maniobra (mostra el nivell de l’aigua, els comptadors, el sistema antibloqueig, etc), el quadre de proteccions i el quadre de la línia elèctrica. En canvi, el comandament de la segona turbina funciona amb ordenador, és mol més nou i disposa de sistemes més moderns.

3.2.1.3.La minicentral de Norís

Història
Norís és un poble molt petit de la Vall Farrera. Durant tot l’any només hi ha una o
dues cases habitades, per tant no és necessària una gran quantitat d’energia elèctrica per
l’enllumenat del poble. D’aquest enllumenat se n’encarrega una petita minicentral hidràulica, que aprofita les aigües del riu Noguera de Tor, a la qual s’hi pot arribar seguint
la mateixa carretera que porta d’Alins a Norís. La minicentral de Norís es va construir
aproximadament a finals dels anys quaranta a càrrec d’un tal “Bertran de Pobla”. La
construcció de la minicentral es va fer (com en la majoria de casos en que es construeixen minicentrals) on hi havia una antiga mola, aprofitant els canals de l’aigua i les seves
instal·lacions. Per aquells temps la producció elèctrica de la minicentral estava destinada a l’enllumenat del poble de Norís. Amb el temps es van anar fent un seguit de reformes.
En l’actualitat, la minicentral pertany a l’Ajuntament d’Alins i continua destinant
la seva producció al poble de Norís, on no hi arriba la línia elèctrica de la xarxa general.
A l’ajuntament li interessaria fer arribar les línies d’alta tensió de la companyia elèctrica
FECSA Endesa fins a Norís i a la minicentral per tal de tenir un règim de subministrament energètic estable i també poder vendre l’electricitat a la companyia i així obtenir
més benefici.
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Funcionament
L’aigua del riu s’uneix amb la d’una font tèbia (d’aquesta manera a l’hivern no
queda tot el canal gelat), és
derivada per un petit canal i
passa

pels

escurareixes

netejadors de fulles i brossa
fins que arriba a la turbina.
Una boia situada a la
cambra de càrrega controla
el pas de l’aigua (segons el
nivell d’aigua que hi hagi al
riu). Un regulador hidràulic
Canal de derivació i cambra de càrrega: al fons a
l’esquerra es pot observar la boia que regula el pas de
l’aigua i més al fons el sostre i la façana de la minicentral (l’antiga mola) Font: Els autors

controlat pel quadre de
comandament i connectat
amb un pistó a la turbina
s’encarrega de la regula-

ció del pas de l’aigua. Si al canal no hi ha una suficient quantitat d’aigua determinada la
boia avisa el regulador hidràulic i mitjançant els quadres de comandament es para la
minicentral. La turbina, de tipus Francis amb eix horitzontal i èlix fixa, transmet el moviment a l’alternador (LETAG, fabricat a Guipúscoa) que transforma l’energia mecànica en electricitat. La potència
instal·lada de la minicentral és
de 15 kW aproximadament.
Pel que fa al control de la
minicentral, els primers anys de
funcionament els sistemes de
control i comandament eren
manuals.

En

canvi,

en

l’actualitat són tots automàtics.
Sala de màquines: turbina, politges, alternador i regulador hidràulic. Font: Els autors

El quadre de comandament de
que disposa la minicentral fun-
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ciona amb una bateria per a no tenir possibles problemes o accidents amb els raigs. En
cas d’avaria, la minicentral es para automàticament i el fet de que el poble de Norís es
quedi a les fosques fa de dispositiu d’avís als tècnics per a que s’ocupin de la reparació.
3.2.1.4. La minicentral de Llavorsí
Història
Actualment el poble de Llavorsí disposa d’una minicentral hidràulica municipal la
qual aprofita l’aigua del riu Noguera Pallaresa que baixa des de la presa de la Guingueta
d’Àneu.
L’any 1916, Jaume Gallard va aconseguir una concessió d’aigües de 800l/seg de la
Comunitat de Veïns de Llavorsí i va construir un molí fariner de dues moles, una serradora i una minicentral amb una potència de 16kW27. L’any 1924 es va municipalitzar i
es va modernitzar. L’Ajuntament de Llavorsí va comprar un alternador, una turbina i
altres accessoris necessaris a l’empresa Electricidad Emili Boixereu Locutura de la Pobla de Segur per a la renovació de la minicentral. Per a finançar les reformes, amb les
quals s’augmentà la potència de la minicentral fins a 36kW, que costaren 17.620,60
pessetes, l’Ajuntament de Llavorsí va haver de recórrer a la subhasta d’arbres per a pagar els interessos del préstec i amortitzar el capital. El deute no es va acabar de pagar
fins al cap d’onze anys, el 1935.28 A finals dels anys cinquanta, es va tornar a fer reformes a la minicentral, augmentant-ne la potència fins a 70-80 kW. Per aquell temps la
minicentral subministrava llum als pobles de Llavorsí i Aidí.29
L’any 1958 la companyia elèctrica FECSA va iniciar un intent d’expropiació de
les concessions d’aigua i de la minicentral. L’Ajuntament de Llavorsí no va accedir a
traspassar la minicentral a FECSA, de manera que tampoc va poder rebre ajudes per a
reformes i durant deu anys la minicentral va quedar bastant endarrerida respecte a les
altres.
Durant els setanta es van actualitzar algunes concessions d’aigües i va ser el 1975
quan la minicentral es va connectar a la línia elèctrica de FECSA. Fins als anys noranta
la minicentral va subministrar llum als pobles conjuntament amb la companyia FECSA
27

AHCS Llibre d’actes de l’Ajuntament de Llavorsí pàg. 44-b Annex 14
“Todas cuantas subastas de árboles que se han verificado ha sido aplicado al pago de intereses y amortizació de dicho capital”. AHCS Llibre d’Actes Ajuntament de Llavorsí 1926-1938. Annex:13
29
Consta que els veïns d’Aidí havien sol.licitat la connexió a la central l’any 1932 (AHCS Llibre d’Actes
de Llavorsí. Pàg.65-b) Annex 15
28

51

(la qual proporcionava electricitat als pobles quan l’energia de la minicentral no era
suficient). A partir dels anys noranta la minicentral es va interconnectar amb la línia de
FECSA i va passar a vendre els kilowatts produïts a l’empresa elèctrica.
L’any 2005 l’Ajuntament de Llavorsí va posar en marxa la renovació de l’antiga
minicentral, la qual va tenir un cost aproximat d’uns 1.500.000 €. La renovació va ser
finançada per la línia ICOIDAE (Plan energético de las
Energías

Renovables)

que

oferia

l’ajuntament

del

a

municipi un préstec sense
interessos. L’amortització del
cost de la nova minicentral
s’espera fer en un període
d’uns deu o onze anys (cap al
2016).

En

l’actualitat,

la

minicentral està ubicada a les
piscines de Llavorsí (a la sorPantalla tàctil del quadre de comandament que mostra un esquema de la minicentral. Hi podem observar la turbina Kaplan d’eix vertical, l’alternador, la
cambra de càrrega (i el nivell de l’aigua),
l’escurareixes, etc.Font: Els autors

tida del poble), on l’impacte
acústic és menys molest. La
producció elèctrica es continua venent a FECSA Endesa,
tot i que la minicentral pro-

porciona uns quants kilowatts als veïns del municipi de Llavorsí.
Funcionament
L’aigua del Noguera Pallaresa, que prové de la presa de la Guingueta d’Àneu, baixa pel riu i la gran majoria es derivada cap al canal que la porta cap a la minicentral.
L’altra part passa per la comporta del cabal ecològic, que és el deu per cent de l’aigua
del cabal normal del riu que s’ha de deixar que baixi pel riu obligatòriament. Al costat
d’aquesta comporta hi ha un petita piscina amb dos escapaments per facilitar el pas de
les truites. L’aigua derivada al canal de la minicentral passa pels escurareixes (que
s’accionen cada trenta minuts a la tardor), i arriba a la cambra de càrrega. Amb la renovació del 2005 de la minicentral, s’ha aconseguit incrementar el pendent, el cabal i la
velocitat de l’aigua, construint un nou canal dintre del vell (el nivell de la presa i de la
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cambra de càrrega el dia de la visita de la minicentral mesuraven respectivament
924mm i 1152mm). L’aigua
arriba a la turbina, de tipus
Kaplan de doble acció i
d’eix vertical, i pega contra
els àleps d’aquesta. Els
àleps s’orienten en funció
del cabal, que és mesurat
mitjançant

una

sonda

(situada a les comportes del
canal de la minicentral) i un
Alternador i turbina Font: Els autors

sistema hidràulic que regula

l’obertura de la turbina. La turbina està acoblada a un generador síncrono trifàsic de 700
kW de potència unitària aparent. En passar per la turbina, l’aigua retorna al riu mitjançant el canal de desguàs. Amb la renovació del 2005 també s’ha aconseguit augmentar
la producció energètica de la minicentral ja que la potència instal·lada ha passat de 7080 kW a 608kW.
La minicentral produeix electricitat a 380V i a la zona d’alta tensió un transformador
trifàsic de 700 kW de potència la transforma a 25.000V per connectar amb FECSA Endesa. Els comandaments de la minicentral són tots automàtics i la minicentral es pot
controlar a control remot des d’un ordinador.

1: Comporta
del cabal ecològic.
2: Piscina pel pas de
les truites. 3: Sonda
per mesurar el nivell
de l’aigua. 4: Comporta de neteja. 5:
Comporta general
del canal de derivació. Font: Els autors
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3.2.1.5. La minicentral d’Àreu
En l’actualitat, el poble d’Àreu disposa d’una serradora hidràulica, d’un molí hidràulic i d’una minicentral hidràulica; tots tres restaurats i en bon estat. La serradora
d’Àreu s’ha convertit en el punt neuràlgic del Museu de la Fusta, adscrit al Museu de la
Ciència i la Tecnologia de Catalunya, i en la
visita del museu a més de la serradora es pot
veure el molí fariner en funcionament i la minicentral hidràulica. Construïda l’any 1919, era
municipal i subministrava llum al poble
d’Àreu abans de connectar-se a la xarxa general, disposa d’una turbina Francis d’eix horitzontal i actualment funciona per al museu.
Minicentral hidràulica ’Àreu .Font:
http://pirineos.com/imagecatalogue/imageview/2653/?RefererURL=/article/articleview/716/4

3.2.1.6. La minicentral de Mare de Déu de les Ares
A quatre quilòmetres del Port de la Bonaigua es troba el santuari de la Mare de
Déu de les Ares. Molt a prop al santuari hi ha una minicentral hidràulica. En l’actualitat,
la minicentral produeix electricitat per a un restaurant proper al santuari. La minicentral
utilitza una turbina Pelton i té una potència instal·lada de 20kW.
3.2.1.7. La minicentral de Saverneda
Saverneda, una masia del municipi de Soriguera, la qual actualment només té quatre habitants, disposa d’una minicentral hidràulica. La minicentral,
que temps enrera havia subministrat llum a la masia
de Saverneda, va ser construïda aprofitant les instal·lacions d’un antic molí, el qual va ser construït
l’any 1812. Actualment la minicentral és privada,
utilitza una turbina Francis i ven la producció a la
Estructura de l’antic molí de Saverneda: a la dreta de les
runes podem observar una torre elèctrica i a l’esquerra
la tovera que porta l’aigua fins a la minicentral. Font:
Els autors.
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companyia FECSA Endesa. Joan Rocafort Montpeat, l’actual propietari, disposava al
principi d’un aprofitament d’aigües d’un cabal de 390,5 l/s del barranc de Saverneda (o
del Cantó). L’any 1999 va sol·licitar una ampliació de la concessió d’un cabal de 1.000
l/s, fins a totalitzar un cabal de 1.390,5 l/s, amb la finalitat de produir energia elèctrica
per vendre-la a FECSA.
3.2.1.8. La minicentral de Romadriu
Romadriu, un poble del municipi de Llavorsí al qual no li arriba la línia elèctrica
general, disposa actualment d’una minicentral hidràulica que proporciona electricitat al
mateix poble de Romadriu. La minicentral, que aprofita part de les aigües del riu Sta.
Magdalena, és municipal i es va construir aprofitant les instal·lacions d’un molí de pinso. L’Ajuntament de Llavorsí, com a administrador dels béns i dret de la Comunitat de
Veïns de Romadriu, va sol·licitar una modificació de la concessió d’aigües el mes de
juliol de 1999, per a utilitzar un cabal de 300l/s, a derivar del mateix riu Sta. Magdalena
pel seu marge esquerre. A més de la modificació de la concessió, també es va fer un
projecte per a renovar la minicentral.30 Aquesta renovació, la qual ja està acabada, va
ampliar la potència instal·lada de minicentral fins a 12 kW, reformant l’assud de derivació, el canal de conducció, la cambra de càrrega, la tovera forçada, el canal de desguàs,
la maquinària, etc. Actualment, la minicentral disposa d’una turbina Pelton amb un injector, però en un salt de Francis (cabal i salt mitjans). Els motius pels quals no s’utilitza
una turbina Francis són bàsicament de caràcter econòmic, ja que les turbines Francis
tenen uns mecanismes més complicats que les Pelton i tenen tendència a embussar-se
sovint, per tant, resulta més econòmic utilitzar una turbina Pelton que pràcticament no
necessiti reparacions. La turbina està acoblada mitjançant un multiplicador a un generador síncrono trifàsic (tipus Banki), el qual té una tensió de sortida de 380V. L’evacuació
de l’energia des de la minicentral fins als nuclis de consum es fa a una tensió de 380V,
per tant no es necessita cap transformador per al transport de l’energia. La minicentral
no sempre està en funcionament. El seu funcionament depèn directament de les mininicentrals de nova generació de Sta. Magdalena, en concret de la presa construïda al mateix poble de Romadriu, que depenent del nivell de l’aigua, pot arribar a inundar els
canals de la minicentral municipal del poble.

•

30

Butlletí oficial de la província de Lleida, núm. 86 de l’any 2000

http://malo.diputaciolleida.es/bop_2/pdf/20000715.PDF
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3.2.2. Minicentrals de nova construcció

3.2.2.1. Les minicentrals al barranc de Sta. Magadalena (Romadriu)
Història
Actualment, les aigües del riu de Sta. Magdalena (que passa pel poble de Romadriu) són aprofitades per a produir energia elèctrica en tres minicentrals hidràuliques
privades: la minicentral de Montenartró, la minicentral de Vallespir i la minicentral de
Malpàs; totes elles disposades en tres punts diferents del riu. Aquestes tres minicentrals
hidràuliques en l’actualitat són propietat d’una empresa basca, la Ingielèctric Team. Van
ser construïdes l’any 1996 per l’empresa Hidrowatt,S.A, i l’empresa Copcisa es va encarregar de l’obra civil. El cost aproximat de la construcció de les tres minicentrals va
ser d’uns 3.000 milions de pessetes. Al 2004 Hidrowatt,S.A es va vendre les minicentrals als actuals propietaris bascos.
Funcionament
El funcionament de les tres minicentrals hidràuliques és pràcticament el mateix,
per tant, només caldrà una explicació per a entendre el funcionament de les tres.

Esquema de les minicentrals hidràuliques de Sta. Magdalena. Font : Els autors
L’esquema ens mostra com les tres minicentrals hidràuliques aprofiten les aigües
del riu Sta. Magdalena. Al principi del trajecte l’aigua és acumulada a la presa del poble
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de Romadriu. Una part de l’aigua, la del cabal ecològic, és retornada al riu. L’altra part,
la major part de l’aigua, baixa des de la presa per una tovera subterrània fins arribar a la
minicentral de Montenartró. Després de ser turbinada surt pel canal de desguàs de la
minicentral i continua baixant per la tovera subterrània fins a retrobar-se de nou amb el
riu. L’aigua del riu és desviada cap a la tovera subterrània mitjançant un assud de desviació. Tan sols una part continua fluint pel riu, la que passa per la comporta del cabal
ecològic. L’aigua que baixa per la tovera subterrània va adquirint velocitat fins que arriba a la cambra de càrrega, on s’acumula i adquireix energia potencial. Des d’allí, l’aigua
baixa a tota velocitat per la tovera fins arribar a la minicentral de Vallespir. En ser turbinada, l’aigua s’acumula en una altra presa junt amb l’aigua del riu Sta. Magdalena que
ha estat desviada cap a la presa. En la presa una part de l’aigua es retorna al riu i la gran
majoria es fa baixar per una tovera subterrània fins a la minicentral de Malpàs. Allà és
turbinada i finalment retorna pel canal de desguàs al riu.

1: Vàlvula de papallona, 2: bypass, 3: alternador, 4: turbina Francis, 5: sistema de
refrigeració amb aire de l’alternador, 6: zona de pressió amb l’acumulador hidràulic.
Font: Els autors
Dins la minicentral hidràulica, l’aigua arriba a la turbina mitjançant la tovera subterrània. Abans d’arribar a la turbina, l’aigua passa per una canonada la qual utilitza un
bypass(2) per equilibrar la pressió a banda i banda de la vàlvula de papallona(1) (és la
vàlvula que s’encarrega d’obrir i tancar el pas de l’aigua a la turbina). Aquesta pressió
ha de ser la mateixa a les dues bandes de la vàlvula de papallona bàsicament per seguretat, perquè quan la vàlvula obri el pas de l’aigua, no hi hagin problemes de pressió (que
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hi hagi molta més pressió en una banda, per exemple). La zona de pressió(6), plena de
pistons és la que s’encarrega de regular el funcionament de la vàlvula. Aquest seguit de
mecanismes disposa d’un acumulador. En el cas de que la minicentral s’espatllés
l’acumulador donaria la suficient pressió per tal de desplaçar sobtadament la vàlvula i
parar la minicentral. Les tres minicentrals utilitzen turbines Francis d’eix horitzontal (4)
fabricades a Noruega per l’empresa Kvaerner Energy,a.s. Els àleps de les turbines són
orientats, segons la potència que es desitja produir, per un distribuïdor (que utilitza pistons hidràulics) controlat mitjançant un ordenador. En passar l’aigua per la turbina, aquesta transmet per l’eix el moviment mecànic a l’alternador (3). L’alternador gira a
1.000 rpm i com s’escalfa molt, es refreda mitjançant un circuit pneumàtic de refrigeració amb l’aire com a refrigerant. També utilitza un seguit de mecanismes per a la lubrificació dels seus components. L’alternador genera una tensió de 6.000 V i aquesta és
transformada a 25.000 V per al transport. Aproximadament, cadascuna de les tres minicentrals té una potència màxima de 3.500kW. Les tres minicentrals disposen de sistemes de seguretat molt moderns i fiables i el seu control i comandament es fa per ordenador.
3.2.2.2. La minicentral d’Escàs
Història
A uns 3 km de Llessui hi ha construïda una minicentral hidràulica que aprofita les
aigües del riu Berasti. La minicentral d’Escàs es va construir l’any 1992 per part de
l’empresa Recursos Hidráulicos, S.A. L’energia elèctrica que produeix la minicentral es
venuda a la companyia FECSA Endesa. A la minicentral , apart de la producció
d’energia elèctrica, també s’hi realitza la construcció per encàrrec components de minicentral hidroelèctrica. El dia que la vam visitar vam poder observar un quadre de comandament per a un generador asíncrono, encarregat per a una minicentral d’Aragó,
quasi bé acabat.
Funcionament
L’aigua del riu Berasti és desviada cap al canal de la minicentral. Primer
s’acumula en una petita cambra on passa pels escurareixes i és sanejada. Després de
travessar un seguit de comportes s’acumula en la cambra de càrrega petita i quan aquesta és plena l’aigua s’acumula en la cambra gran del costat. En obrir-se les comportes de
les cambres de càrrega, l’aigua és conduïda a gran velocitat (el salt net és de 575m) fins
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a la vàlvula de papallona (obre i tanca el pas de l’aigua fins a la turbina), la qual utilitza
un bypass per a que la pressió sigui la mateixa a banda i banda de la vàlvula.

Esquema d’un quadre de comandament de la minicentral hidràulica: podem observarhi la cambra sanejadora de l’aigua, les dues cambres de càrrega, les toveres forçades
que condueixen l’aigua fins a la turbina, la vàlvula de papallona, els injectors i la turbina Pelton. Font: Els autors
Després de passar pel bypass l’aigua arriba a la turbina. La minicentral utilitza
una turbina Pelton d’eix horitzontal i dos injectors, fabricada per l’empresa
Neyrpic,S.A. Per a que l’aigua impacti contra les cassoletes de la turbina, s’utilitzen els
injectors, que al reduir la secció de la tovera, fan que l’aigua arribi amb més pressió.
En aquesta minicentral normalment l’injector inferior sempre funciona i el superior només funciona quan el percentatge d’obertura de l’inferior està al màxim. Per a regular
l’obertura dels injectors, s’utilitzen els deflectors, que mitjançant un regulador hidràulic
connectat a una sonda que mesura el nivell de l’aigua, obren més o tanquen el pas de
l’aigua pels injectors. Una vegada l’aigua pega contra les cassoletes de la turbina, aquesta gira i transmet el moviment a l’eix d’aquesta que el fa arribar fins a l’alternador.
La minicentral disposa d’un alternador d’eix horitzontal, que utilitza un motor síncrono
(utilitza un excitatriu per a fer la sincronització), amb element d’arrossegament en el
voladís, fabricat per l’empresa Asea Brown Boveri. L’alternador transforma l’energia en
corrent altern i l’energia elèctrica surt de l’alternador a una tensió de 6.300 V i és transformada a 25.000V per a connectar amb la línia de FECSA. L’alternador utilitza un seguit mecanismes per refrigerar els seus coixinets i també per a lubrificar els seus components. La minicentral hidràulica té una potència nominal de 5.000 kW, i una potència
màxima de 5110kW, compta amb sistemes de seguretat molt moderns i és comandada i
controlada per ordinador.
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1: Vàlvula de papallona, 2: bypass (a la tovera blava), 3: injector superior, 4: injector
inferior, 5: turbina Pelton, 6: sistema de refrigeració amb aire de l’alternador, 7: alternador, 8: sistema de lubrificació, 9: zona de pressió, 10: excitatriu de l’alternador.
Font: Els autors
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3.3. Les minicentrals hidràuliques que actualment estan parades
Aquestes minicentrals són les que estan més en perill de ruïna i desaparició. Algunes de les que hem visitat conserven pro bones condicions per a la seva conservació per
a les generacions futures i com a reclam turístic de primer ordre per a la comarca.
3.3.1. La minicentral de Montardit de Dalt (La Mola de Montardit)
Montardit de Dalt, situat a uns sis km de Sort, va convertir la mola farinera que hi
havia al barranc de Montardit (a uns 500m del poble) en una minicentral elèctrica. La
minicentral subministrava corrent continua a Montardit i als pobles propers: Llarvent,
Enviny i Sta. Creu.

Font: ICC. Arranjament: Els autors.
Als anys cinquanta es va substituir la turbina (Pelton) i la dinamo i es va instal·lar
un alternador per a corrent alterna i en van augmentar la potència. Als anys setanta la
mola va deixar de funcionar i l’edificació va quedar deshabitada. A començament dels
vuitanta l’edifici va ser adquirit per alguns membres d’una comuna que després
s’anomenaria “El Crisol” els quals van rehabilitar l’edifici i van tornar a produir llum
per a ús particular durant uns anys. La turbina Pelton va ser reemplaçada per una Francis i l’alternador substituït per un de més petit.
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Posada en marxa de
nou de la minicentral: podem observar la turbina Francis, l’alternador (a la part superior) i els engranatges. Font: Els autors
La minicentral estava parada, però l’actual propietari, el Patxi de la Mola, amb
l’ajuda de Terrises ( de casa Tonico de Llagunes) han arreglat la sèquia, la canalització i
posat en marxa la turbina.

El canal de desguàs és una petita obra d’enginyeria. Font: Els autors
A més de la maquinària elèctrica i la turbina també està en bon estat el molí fariner.
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3.3.2. La minicentral d’Arrós (Esterri de Cardós)
El poble d’Arrós de Cardós disposà d’una minicentral hidràulica fa dues dècades.
Abans de la construcció de la minicentral, la llum que arribava a Arrós provenia de la
minicentral de Lladrós. La minicentral es va construir al costat del riu Torrent d’Esterri,
l’any 1956 al prat de Gori, el qual pertanyia a Mossèn Carlos, capellà de Lladorre. Al
principi la minicentral tenia un únic propietari privat, el qual havia d’encarregar-se de
les despeses econòmiques que suposava mantenir la central i havia de proporcionar
l’electricitat als veïns d’Arrós gratuïtament, ja que al no formar part d’una empresa elèctrica no li era permès cobrar la llum als diferents consumidors. Més endavant el propietari va cedir la minicentral al poble
d’Arrós

a

canvi

que

aquest

col·laborés en les despeses econòmiques. Anys després, un veí
d’Arrós pertanyent a

la família

Català, va comprar el prat de Gori a
Mossèn Carlos. La minicentral es
va aturar a finals dels anys vuitanta,
quan el poble es va poder connectar
a la xarxa elèctrica general.
Restes de l’antiga minicentral d’Arrós: la turbina, una politja i part de l’estructura de
l’edifici és l’únic que se’n conserva. Font: Els autors
3.3.3. La minicentral de Gerri de la Sal
Gerri de la Sal és un poble del municipi de Baix Pallars conegut generalment per
les seves salines. Aquestes, que des de l’any 2000 han caigut en el desús, són les que
van donar el nom a la vila. Fins fa fmés de vint anys, el poble de Gerri disposava d’un
molí fariner al qual més endavant s’hi va adherir una minicentral hidràulica, que aprofitaven les aigües del riu Noguera Pallaresa.
Isidre Arnalot Carrera (germà del Tort d’Alòs), que ja havia construït la central de
la Pobla el 1898, va proposar la construcció de la primera central de Gerri l’any
190531. El cost aproximat de la maquinària i la instal·lació va ser d’unes 40.000 pessetes aproximadament. Tot i que els veïns contemplaren la possibilitat de fer una subs31

AHCS Actes de l’Ajuntament de Gerri. Doc 403 Acta del 23/4/1905 Annex 18

63

cripció d’accions per tal de reunir aquest capital i crear una societat de particulars similar al Comú de Particulars de la Pobla de Segur 32, l’oferta de Isidre Arnalot va ser la
que es va finalment dur a terme. El 1907, Isidre Arnalot es traslladà a viure a Cardona
on hi muntà una central hidràulica per enllumenar la ciutat i traspassà el negoci de Gerri
al seu germà Pere Arnalot Carrera (lo Tort d’Alòs). La ubicació va ser junt al molí fariner de Gerri per aprofitar l’aigua de la sèquia que feia funcionar el molí. En conjunt la
instal·lació industrial constava d’un molí amb dos volants i un conjunt de màquines
complementàries, una sènia moguda amb aigua
del canal que elevava l’aigua provenint de la
font salada per tal de distribuir-la cap a les eres
salineres i una minicentral hidroelèctrica. El
molí funcionava amb una turbina Francis de
control manual (només s’havia d’obrir i tancar
el pas de l’aigua amb un volant per tal de regular-ne la velocitat).
Antic transformador de Peramea
(línia Peramea- Gerri). Font: Els autors
Més endavant, el 1925, Pere Arnalot va
vendre el molí i la minicentral a un moliner de
Serradiu (Aragó), Maximiliano Montoliu. El
nou propietari i el seu fill, Ramón Montoliu, van fer al 1935 un seguit de renovacions
per tal de modernitzar la minicentral hidràulica. La minicentral renovada tenia una potència màxima de 50 kW i subministrava energia elèctrica als pobles de Peramea, Masies de Llaràs, Pujol, Canals, Peracalç, Enseu, Baén, Useu, Bresca, El Comte i Gerri de
la Sal. En la darrera etapa es van anar instal·lant comptadors a cada casa. Durant els
anys setanta, abans del tancament de la central, els preus del kWh de llum i de força
eren similars als que cobraven FECSA o ENDESA.
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El Comú de Particulars va ser creat el 1834 per un grup de veïns per a gestionar un molí fariner que
després adquiriren. El 1919 comprà la vella minicentral elèctrica de la Pobla
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Línies de distribució de la central de Gerri. Font ICC. Arranjament: Els autors
El desviament de l’aigua del riu cap a la minicentral es feia al pont del barranc
d’Ancs. L’aigua arribava a la minicentral mitjançant un canal de derivació amb sobreixidors (unes canalitzacions més baixes situades a les bandes del canal per tal que quan
l’aigua sobresurti del canal, aquestes la retornin al riu). Després de passar per les comportes, l’aigua es desviava en dos toveres subterrànies per arribar a les dos turbines (la
del molí i la de la minicentral). La minicentral utilitzava una turbina Francis que utilitzava un regulador hidràulic per a l’orientació de les pales de la turbina. La turbina
transmetia el moviment al seu eix, que, mitjançant un seguit de politges i corretges arribava a l’alternador. L’alternador era de l’empresa SIEMENS d’Alemanya i disposava
d’un regulador de tensió. L’energia sortia a través d’ell a alta tensió, a 2.000V, per tant,
no calia utilitzar un transformador per a elevar la tensió per a la distribuir-la als punts
de consum, ja que les distàncies eren curtes i amb 2.000V era suficient. Tot i això, la
minicentral disposava d’un petit transformador per a la minicentral i per a la casa del
propietari.

Alternador SIEMENS i regulador hidràulic amb politges i corretges.
Font: Els autors

65

En Felip Montoliu Baró, fill del propietari i l’últim saliner de Gerri de la Sal, va
rebre en herència el molí i la minicentral i va continuar tenint-ne cura fins el seu tancament. L’any 1977, en Felip es va veure obligat a tancar la minicentral, ja que aquesta no
tenia suficient potència per a subministrar els pobles (la demanda de l’electricitat havia
augmentat) i la companyia de FECSA no va voler col·laborar en les reformes. En Felip,
que avui dia encara conserva la concessió d’aigua atorgada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, va vendre a FECSA el dret per a produir electricitat, les línies elèctriques, les torres d’alta tensió i els transformadors, i va passar a treballar per a la companyia de FECSA.
Per altra banda, el molí hidràulic va continuar molent
farina i pinso fins a la riuada de l‘any 1982, la qual va afectar
a les poblacions de la vora del riu Noguera Pallaresa.
L’estat de conservació del complex industrial és força
bo gràcies a la dedicació i cura del senyor Felip Montoliu que
ha fent recentment obres de conservació de l’edifici.
Felip Montoliu Baró, antic propietari del molí fariner i la
minicentral hidràulica, i l’últim saliner de Gerri de la Sal.
Font: Els autors
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3.3.4. La minicentral de Soriguera

Edifici de mola farinera i minicentral hidràulica de Soriguera. Font: Els autors
Al poble de Soriguera, capital de municipi, hi ha una minicentral hidràulica, la
qual aprofitava les aigües del riu del Cantó i del barranc de Coma-Sarrera. La minicentral està situada entre el poble de Soriguera i Llagunes, només s’hi pot accedir per un
camí a peu i actualment està en runes. La minicentral va ser construïda durant els anys
vint per un senyor de Vilamur, Ermenegildo Peña (Gildo) de casa Saballs de Vilamur,
el qual havia treballat a la construcció de la central hidroelèctrica de Cabdella, i gràcies
als beneficis que hi va obtenir va poder construir-la. La va ubicar al costat de l’antiga
mola del Sastre de Soriguera, al barranc de Llagunes. Al principi la minicentral donava
llum als pobles de Soriguera i Llagunes i el cobrament de la llum es feia mitjançant el
pagament d’una quantitat fixa mensual per part de cada casa depenent de nombre de
bombetes instal·lades.

Primera cambra de càrrega
(quan només donava llum a
Llagunes i Soriguera). Més
endavant, quan se’n fa una de
més gran, ja no s’utilitza la
primera i l’aigua passa per la
canonada de la fotografia.
Font: Els autors
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Més endavant, es va fer una bassa més gran per poder augmentar la potència de la
minicentral i d’aquesta manera proporcionar llum a més pobles. A partir d’aquest moment la minicentral va passar a donar llum a les cases de Llagunes, Soriguera, Malmercat, Tornafort, Puigforniu, Lleveners (masia situada sota el poble de Puigforniu) i Vilamur.

Línies de distribució de la central de Soriguera . Font: ICC. Arranjament: Els autors
De les instal·lacions elèctriques dels interiors de les cases, del cablejat, dels pals
de les línies elèctriques, de les torres d’alta tensió o de la instal·lació dels transformadors

a

cada

poble,

se

n’ocupava

l’Ermenegildo Peña i el seu nét. Encara
que quan es requeria més mà d’obra (com
en la construcció dels pals de la línia
elèctrica i de les torres elèctriques),
llogaven a gent del poble a canvi de llum
gratuïta o de certs pagaments.
Eix de la turbina, politges i corretges.
Font: Els autors

Més

endavant, el cobrament de la llum es va
passar a fer amb comptadors individuals,

que s’instal·laven a cada casa. Les cases que consumien més llum pagaven aproximadament unes tretze o catorze de les antigues pessetes a l’empresa elèctrica de
l’Ermenegildo. Després de la Guerra Civil, l’Ermenegildo li cedí en herència al seu nét
Joan Peña Ubach la minicentral hidràulica. En Joan continuà amb la feina del seu padrí
fins al tancament de la central.
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Quan les línies de la llum de FECSA arribaren als pobles del municipi de Soriguera, aproximadament l’any 1972, en Joan va pensar
en reformar la minicentral, que ja era molt vella, per
tal de poder vendre els kilowatts produïts a la
companyia de FECSA. Per a fer les reformes, en
Joan va demanar un seguit de crèdits a l’Ajuntament
de Soriguera, el qual, amb la intervenció d’alguns
veïns del municipi, va denegar-li els crèdits i el Dret
Joan PeñaUbach de Casa Saballs Font: Els autors

de les Aigües, amb l’argument de que el sector pagès
necessitava l’aigua per a la producció agrícola.

Esquema del camí de l’aigua fins a la minicentral: els primers anys la sèquia
desvia l’aigua que després s’acumula a la bassa petita i baixava per uns canals subterranis fins a la minicentral. Amb la renovació de la minicentral es va construir una
cambra de càrrega més gran (bassa gran) i l’aigua era conduïda des de la bassa fins a
la central per una canonada forçada. Font: Els autors.
A partir d’aquest moment, al no poder reformar la
minicentral, en Joan es veié obligat a tancar la minicentral.
La minicentral funcionava amb una turbina Pelton a la
qual li arribava l’aigua per uns canals subterranis els primers
anys de funcionament, i per unes canonades forçades, que
baixaven quasi bé des de Llagunes, els anys següents.
Transformador trifàsic. Font: Els autors
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L’alternador de la minicentral, fabricat a Frankfurt, segons l’últim l’inventari
d’instal·lacions de 31/12/198033 tenia una potència de 24 kW, produïa electricitat a 110
V i el transformador la transformava a 3000 V per a poder distribuir el corrent als pobles mitjançant un cable de ferro de 7 mm2 de secció a través de 8 línies amb una llargària total de 36 km.
La forma d’accedir-hi és per un camí o sender que antigament connectava Soriguera
amb Llagunes i que segueix el barranc de Llagunes.

Itinerari. Font: ICC. Arranjament: Els autors.
L’estat de conservació és ruïnós. De l’edifici tota una part ja ha caigut. Només
resta el cobert de la sala de l’alternador però donat l’estat actual no pot tardar a caure.

3.3.5. La minicentral d’Escaló
Actualment, al poble d’Escaló, encara s’hi conserva l’edifici de la seva minicentral
hidràulica, la qual va donar llum al poble d’Escaló fins el moment en que va arribar la
línia elèctrica general. La minicentral era privada, aprofitava les aigües del barranc
d’Escart i la concessió de les aigües pertanyia a M. Serrado. L’edifici, que actualment
està en bon estat, va ser construït l’any 1925. Al principi només s’utilitzava com a molí
hidràulic, però més endavant es va utilitzar la instal·lació per a fer-hi una minicentral
hidràulica. La minicentral disposava d’una turbina Francis d’eix horitzontal, obertura
manual i una potència màxima de 9 kW. Aquesta aprofitava l’aigua que s’acumulava en
33

Segons documentació tècnica facilitada per Joan Peña Ubach
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una petita cambra de càrrega situada a uns 25 m per sobre l’edifici. L’aigua baixava des
de la cambra mitjançant una tovera i arribava a la minicentral. Un cop dins l’edifici,
l’aigua passava per les pales de la turbina, i mitjançant un sistema de politges, feia funcionar el molí per una banda i per l’altra un generador de corrent situat al pis de dalt.

Vista de la minicentral des de la cambra de càrrega: es pot observar el desnivell de la
tovera que transportava l’aigua fins a la minicentral (imatge esquerra). Turbina Francis amb volant manual i eix connectat a una corretja imatge dreta). Font Els autors
L’estat de conservació de l’edifici és bo. L’accés està tancat i cal demanar permís per a
visitar-la.
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3.3.6. La minicentral de Sall (Altron)

Font: Els autors.
El poble d’Altron disposa d’una minicentral hidràulica de la qual avui en dia encara se’n conserva l’edifici i la maquinària. La minicentral, anomenada la central de Sall,
es va construir juntament amb un molí fariner l’any 1924. Els promotors van ser Joaquím Moner de Casa Subirà d’Altron i Josep Bertran de Casa Betran de Surp, que van
adquirir els drets de l’aigua d’una antiga concessió per a molins drapers.

Itinerari. Font: ICC. Arranjament: Els autors.
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La minicentral està situada en el punt on s’uneixen les aigües del riu d’Altron
(també anomenat barranc de Pamano) i del Berasti (Riu de St. Antoni) i s’hi pot arribar
seguint una pista forestal situada a l’esquerra de la carretera d’Estac encara que no hi ha
cap rètol que ho indiqui. La vegetació està envaint les edificacions, la sèquia, el salt
d’aigua. El llosat envaït per plantes trepadores ja s'ha obert i algunes bigues del sostre
han cedit just a sobre d’on està ubicat la mola farinera. L’edifici roman obert amb perill
de runa imminent. Està ple de pintades i ple de deixalles de tot gènere.

Plànol de la primera planta de la minicentral. Font: Els autors
La minicentral té dues plantes. Com ens mostra el plànol de la primera planta, podem observar com l’aigua del riu de St. Antoni arribava a la central mitjançant una sèquia. L’aigua arribava a la turbina
mitjançant una rampa de pendent
elevat. La minicentral utilitzava una
turbina Francis, amb volant manual
per a regular l’obertura d’aquesta, i
tenia una potència instal·lada de 8
kW. En accionar-se la turbina, el
seu eix transmetia el moviment a la
mola i la feia girar per moldre el
Sales turbina, mola i alternador: la sala del fons, conté la turbina Francis, què transmet el moviment a la sala del molí i a la del alternador(habitació dreta) Font: Els autors
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gra. El mateix eix feia rodar volants que mitjançant politges trametien la força per fer
funcionar la maquinària complementaria del molí fariner. Mitjançant un sistema de politges incorporat a l’eix de la turbina, a la vegada que es molia el blat també es transmetia moviment mecànic a la sala contigua a la de la turbina, on hi havia un alternador
SIEMENS, que transformava el moviment en electricitat.
La minicentral disposava de dos transformadors, un per al transport de
l’electricitat i l’altre per a subministrar electricitat al mateix edifici, ja que durant l’any
hi vivia el moliner. Els transformadors
estan situats a la segona planta, amb una
habitació que quedava just sobre la
turbina des d’on el moliner podia
controlar-ne

el

funcionament.

La

minicentral produïa llum pels pobles
d’Altron, Sorre (quan encara no tenia
Transformadors i volant: el volant manual regulava l’obertura de les pales de la turbina i es
podia accionar des de la primera i des de la segona planta Font: Els autors

minicentral), Rodés, Caregue i Escàs, i es va tancar aproximadament durant els anys
seixanta. (projecte de línia d’alta tensió cap a Altron el 1967 i connexió d’Altron el
1969) Els propietaris la van vendre junt amb la concessió d’aigües a inversors (Compañía Mercantil Eléctrica de Altrón S.L) que pretenien construir-hi una minicentral de
nova generació per a vendre l’energia a FECSA Endesa projecte que no s’ha dut mai a
terme.

Línies de distribució de la central de Sall. Font:ICC. Arranjament: Els autors
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L’estat de conservació de la maquinària en permetria una bona restauració però l’estat
d’abandó en que es troba l’edifici amenaça amb la desaparició irreparable d’aquesta joia de la
indústria pallaresa de principis del segle XX.

3.3.7. La minicentral de Baro

Línies de distribució de la central de Baro. Font: ICC. Arranjament: Els autors
Al poble de Baro, situat al costat de l’antic pont d’Arcalís, hi ha l’edifici de
l’antiga minicentral hidràulica del poble. La mola de Baro funcionava com a molí fariner, serradora i forn de pa, apart de produir electricitat. Al principi, la minicentral era
privada i pertanyia a en Montaner Castells. Més endavant, la minicentral va passar a ser
municipal i produïa electricitat per als pobles de Baro, Arcalís, Escós, Mencui i Estac,
mitjançant una turbina Francis amb una potència instal·lada de 12 kW, que turbinava les
aigües del riu Noguera Pallaresa.
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La minicentral es va parar cap als anys vuitanta, quan va arribar la línia elèctrica
de FECSA. L’estat de conservació tant del molí fariner com de la serradora, el forn i la
maquinària elèctrica és bo.

L’ antiga minicentral, molí, serradora i forn de pa. Font: Els autors
3.3.8. La minicentral de Llessui
A Llessui (del municipi de Sort), fa quaranta anys encara hi funcionava una minicentral. La minicentral, actualment en runes, va ser construïda on hi havia una antiga
mola aproximadament l’any 1929. Era privada i l’últim propietari va ser el fill del constructor de la minicentral, conegut com “l’Artur Francesca de Casa Sorre”. La minicentral aprofitava les aigües del riu Berasti, la concessió de les quals pertany a l’empresa
REHILLE, S.L. La minicentral utilitzava una turbina Francis i subministrava electricitat
als pobles de Llessui i Seurí. L’any 1967, quan es va construir l’estació d’esquí de Llessui i en conseqüència va arribar la xarxa elèctrica general a Llessui, la minicentral va
deixar de ser necessària i es va tancar.
3.3.9. La minicentral de Tor
Tor, un poble de tretze cases al qual s’hi arriba per una pista forestal, està situat a
13 km d’Alins, capital del municipi. El poble, actualment, està totalment incomunicat.
No li arriba cap línia elèctrica ni disposa de cap central per generar energia elèctrica.
Tot i així, el poble de Tor va tenir anys enrera una minicentral hidràulica la qual subministrà llum als veïns del poble. La minicentral, que aprofitava l’energia hidràulica del
riu Noguera de Tor, va ser construïda per Josep Montané, de Casa Sansa de Tor, el qual
la va construir amb l’ajuda dels veïns del poble aprofitant les instal·lacions d’un molí
hidràulic. La minicentral utilitzava una turbina Pelton i actualment en resta l’edifici.
Les causes del tancament són incertes, es creu que la minicentral es va aturar per
motius de discussions entre veïns. Carles Porta en fa una petita referència al seu llibre
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Tor, tretze cases i tres morts: “Va ser el mateix Sansa, qui va impulsar la construcció
d’una minicentral –molt mini- perquè el poble tingués llum. Aprofitant una turbina canadenca vella que vés a saber d’on va treure i un petit salt d’aigua del riu Noguera de
Tor, que passa pel poble, Sansa i quatre veïns més van construir una caseta i hi van instal·lar el motor. També va ser ell qui va plantar quatre pals i va penjar els fils que portaven la llum a les cases. Una llum que no arribava als 110 volts; més que llum era penombra. I un bon dia, ningú sap per què, Sansa es va aixecar de mala llet, va discutir
amb els veïns i, de la mateixa manera que els havia penjat, va despenjar els fils i se’ls va
guardar a casa seva. I així es va acabar la història de la xarxa elèctrica de Tor.”34

34

PORTA GASET, Carles.(2005) Tor, tretze cases i tres morts. Primera edició. Barcelona: Ed. La Campana. Pàg. 57

i 58.
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4. Conclusions

“Les formes d’il·luminació estan experimentant als Pirineus una profunda transformació. Tot i això, les innovacions ... no han penetrat encara amb la mateixa intensitat que, per exemple, als Alps francesos, on, fins i tot a les valls més altes i apartades
l’electricitat flueix cap els pobles, recordant-se de la teia sols de nom, mentre que llanternes i llums d’oli, s’han mudat a les golfes, a les deixalleries o als museus”.35
FRITZ KRÜGER

Això escrivia Fritz Krüger a principis dels anys vint quant visità les valls del Pallars Sobirà. Constatava (amb certa pena d’etnòleg, val a dir) l’esforç d’aquelles contrades per entrar en la modernitat. Doncs bé, aquesta modernitat els va ser negada fins gairebé el darrer quart dels segle XX. Cada vall, cada poble, cada masia, es va haver
d’espavilar per poder gaudir d’unes poques bombetes enceses durant les llargues nits de
l’hivern amb els antics estris de fer llum a prop, ven a prop.
Historiadors i sociòlegs han constatat que la comarca d’on provenia l’aliment energètic de Catalunya es va quedar tancada en sí mateixa en una economia
d’autoconsum amb gairebé nul·la capacitat de participar en el desenvolupament que
experimentava la resta del país.
No podem atribuir l’endarreriment del Pallars Sobirà a una manca d’esperit o
d’agudesa empresarial. El Tort d’Alòs i els seu germà (els germans Arnalot) van ser
capdavanters en el negoci elèctric al Pallars i també a Cardona36. Pocs anys després de
les primeres experiències a Barcelona, La Pobla de Segur (1898), Sort (1905) i Gerri de
la Sal (1906), ja sabien el què era l’enllumenat elèctric, l’instint empresarial existia (un
dels primer en veure les grans possibilitats energètiques de la comarca va ser precisament un pallarés de Sort: l’Emili Riu i Periquet). Va ser fonamentalment l’opció per un
model de desenvolupament industrial centralitzat a Barcelona la que va deixar de banda
i a les fosques al Pallars Sobirà.
El Pallars, on s’havien instal·lat algunes de les primeres turbines i dinamos del país, havia quedat desconnectat de la segona revolució industrial, exclòs del procés
d’electrificació integral de l’espai català. De l’enorme potencial hidroelèctric del No35

FRITZ KRÜGER (1997): Los altos Pirineos Vol I. 2ª Parte. Edit. Garsineu i altres Pàg. 207
Isidre Arnalot Carrera, germà del Tort d’Alós, amb l’experiència assolida al Pallars Sobirà va construir
la central hidroelèctrica de Cardona coneguda com La llum de Cardona que subministrà llum a la vila
durant vint anys a partir d’un contracte amb l’ajuntament amb data de 1908.
36
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guera Pallaresa ni un kilowatt va ser retornat a les poblacions riberenques Collegats
amunt. Això comportà un esforç notable per a, si més no, alleugerar aquest abandó.
Desconnectats de la xarxa nacional, els pobles del Pallars Sobirà van haver de dedicar
una part considerable dels seus escassos recursos per tal d’encendre unes bombetes a la
nit. Mal enllumenar cases i carrers costava als veïns i ajuntaments deu o dotze vegades
més que als pobles connectats de la resta de Catalunya. L’Ajuntament de Sort va haver
de vendre la muntanya de Costa Negra i quedar greument endeutat en subscriure un
emprèstit de 85.000 pessetes, per tal de adquirir la seva minicentral.37 El de Llavorsí va
haver de dedicar els ingressos de les tales de fusta d’onze anys per tal de finançar la
millora de la seva central (quan finalment va liquidar el deute amb part de l’import de
l’ultima subhasta va poder dedicar la resta a la construcció d’un edifici per a l’escola).38
Una riuada significava sovint tornar a començar (com la de 1968 a Sort, les conseqüències de la qual ja les hem apuntat a la pàg.52 d’aquest treball). A Sort, durant els
anys trenta, el preu bàsic del kWh per a l’enllumenat era de 0,6 pessetes (per als veïns
dels pobles propers el cost pujava a 80 cèntims el kWh) quan a Barcelona el cost era de
10 cèntims o menys a partir dels anys vint. A Barcelona entre els anys 1918-19 els
preus de l’electricitat per a força motriu es situaren entre els 5 i els 7 cèntims el kWh
mentre que a Sort l’any 1929 l’ajuntament dictava una tarifa per al consum de força
motriu de 35 cèntims el kWh39.
D’aquest esforç industrial del Pallars Sobirà per superar la marginació elèctrica se
n’està perdent el rastre. No s’ha fet cap estudi a fons d’aquest ric patrimoni de petites
centrals, canalitzacions, bases, reconversió o aprofitament d’antics molins de blat, solucions tècniques qui sap d’on importades o fruit de la inventiva autòctona40, sistemes de
reparació, manteniment, xarxes de conducció, organització administrativa dels negocis o
dels serveis municipalitzats, sistemes de cobrament, sistemes de detecció del frau, ...
La situació d’aïllament del Pallars Sobirà, la relativa autarquia econòmica arribà
fins finals dels anys seixanta i principis dels setanta. La manca d’energia elèctrica afavorí el manteniment en funcionament dels vells molins hidràulics que transformaven en
farina les collites dels pobles de la rodalia. Annexar alternadors, turbines i canonades als
37

AHCS Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Sort. Acta del 6 de març de 1929. Annex 16
“... libre ya el pueblo de dicha carga que ha pesado sobre él como un plomo ... las restantes 4.250 pesetas ... sean invertidas en la construcción de un edificio para Escuela”.AHCS Llibre d’actes de
l’Ajuntament de Llavorsí .Full solt. (Annex 13)
39
AHCS Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Sort. Acta del 24 de juny de 1929. Annex 6
40
El Cisco Farré de Gerri, que va treballar muntant centrals ens va explicar d’un sistema a base d’un
cable penjat als postes de la mateixa línia que controlava el regulador de la turbina, evitant haver d’anar a
la central de nit quan es produïen baixades de tensió.
38

79

antics molins ajudà que continuessin en bon estat de funcionament molts d’ells quan a
la resta del país feia dècades que ja havien desaparegut.
Hem constatat que aquest valuós patrimoni industrial conservat gràcies a les adverses circumstàncies de desconnexió i d’aïllament està en seriós perill. Trenta anys
després de la seva aturada els edificis sense cap mena de manteniment s’estan enderrocant. A més sembla que hi ha poc interès en salvar-ne el que queda. Les edificacions
s’enfonsen, les instal·lacions es rovellen o es podreixen i els que les feien funcionar van
desapareixent.
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Un cas paradigmàtic és el de la mola (2 turbines, dos molins fariners

amb maquinària adjunta per a destriar la farina, una sènia, maquinària elèctrica, ...) de
Gerri de la Sal. El darrer saliner era el moliner de gra i també productor de energia elèctrica de Gerri i pobles del voltant. Amb la connexió a FECSA va haver de tancar la central encara que mantenia en funcionament les turbines per a llum pròpia però finalment
també va haver de plegar per què no el compensaven les despeses de manteniment. Encara té totes les instal·lacions en perfectes condicions per a funcionar. Mancat d’ajuda
va haver de plegar de fer sal l’any 2000 i en aquest pocs anys s’han fet malbé les darreres eres salineres del Pallars (era l’últim saliner després de més de mil anys fent sal a
Gerri). És decebedora la manca d’interès institucional en casos com aquest. Un cas patètic és el de la minicentral de Sall (Altron). Té un edifici de magnífica construcció, de
dues plantes, amb parets de pedra i coberta de llosa d’uns 70m2 per planta. La coberta
s’ha enfonsat parcialment i amenaça ruïna total perquè ningú a tallat la bidauba que s’ha
emparrat per les parets i aixeca les lloses. Resta tota la maquinària (turbina, molí fariner
i maquinària complementària, volants, politges mecanismes d’elevació del gra ... a més
d’un alternador Siemens, dos transformadors...). El lloc és perfectament accessible per
una pista d’un quilòmetre a l’esquerra de la carretera que va a Caregue. Doncs bé, no hi
ha ni una sola senyalització que n’indiqui la ubicació42. I això passa en un moment en
que el model de turisme massificat de neu (similar al de sol i platges) trontolla i és fa
més evident la seva component especulativa i poc respectuosa amb el medi ambient. Cal
potenciar el turisme cultural i, dins d’aquest, el turisme científic i el turisme industrial43.
41

Cal dir que alguna cosa s’ha fet: a Àreu funciona com a museu un molí-asserradora-generador i a Sort es vol fer un
museu a l’antiga central hidroelèctrica.
42

Annex 27: Fotografies de la minicentral d’Altron. Les fotografies mostren com la central de Sall s’està
quedant en runes.
43
CAPEL, Horacio (1996) Catalogación del Patrimonio Histórico. Actas de las I Jornadas sobre Catalogación del Patrimonio Histórico. Hacia una integración disciplinar, Sevilla 19 al 22 de abril de 1995,
Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1996: pàg. 180 “Los ejemplos que hemos citado nos
muestran las posibilidades que existen para la valoración del patrimonio industrial y, específicamente, del
relacionado con la industria eléctrica. Hemos de pensar imaginativamente en el futuro y atender a capas
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Turisme que cada dia augmenta el nombre d’adeptes i que constitueix, en bona mesura,
la tornada als orígens del turisme, el d’aquells turistes europeus dels segle XVIII que
realitzaven llargues estades a l’estranger moguts per interessos educatius i culturals. No
es tracta d’inventar res nou. Als Pirineus francesos hi ha associacions com l’Association
des moulins des Hautes-Pyrénées44 que vetllen per la conservació, la difusió i el coneixement dels molins hidràulics. Tenen una pàgina web i publiquen rutes dels molins hidràulics. Al País Basc hi ha iniciatives similars. Al Pallars aquesta tasca està per fer.
Amb aquesta investigació voldriem contribuir a la salvació d’un valuós patrimoni en
perill i que té un enorme potencial per a un forma de turisme sostenible.
Finalment amb aquest treball de recerca hem volgut fer una petita contribució a
l’estudi d’aquest sector de la tècnica, de l’economia i la vida pallaresa que ens ha semblat estar força oblidat i al mateix temps valorar la feina de persones com en Lluís Vilar,
en Felip Montoliu Baró, en Cisco Farré, tots de Gerri de la Sal; en Joan Peña Ubach i el
seu padrí, el Gildo de Soriguera; l’Emili Boixereu Locutura de La Pobla,45 ... que
s’esforçaren per a portar la llum i el progrés al Pallars Sobirà.

de población adulta activa y jubilada que van a disponer de tiempo y que desearán diversificar los lugares
de ocio y turismo. El patrimonio industrial y técnico puede constituir una oferta competitiva con otros de
carácter tradicional, complementando dicha oferta y contribuyendo a aumentar los atractivos turísticos
regionales, con la consiguiente repercusión sobre el desarrollo económico regional. Al mismo tiempo
dicho patrimonio industrial debe ser también valorado y potenciado por las posibilidades que ofrece desde
el punto de vista educativo. Por todo ello debería definirse una política de protección y puesta en valor del
mismo, en el que se comprometan activamente tanto la iniciativa privada como la misma administración
pública.”
44
http://perso.orange.fr/moulindelamousquere/pages/sept-moulins.htm
45
Annex 17: GIMENO, Manel (1999) Un segle i mig de botigues i indústries de la Pobla de Segur. Ajuntament de la Pobla de Segur. Pobla de Segur: pàg: 26. Emili Boixereu va muntar un taller d’electricitat a
la Pobla de Segur. Va electrificar els pobles d’Escós i d’Àreu (1919); Malpàs (1921), Sellui i Basturs
(1922), Surp, Altrón i Unarre (1923) i Llavorsí (1925)
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5. Memòria i agraïments
5.1. Memòria
El segle de la llum, mig Pallars a les fosques, ha estat més que un treball
d’institut, un repte personal. Investigar, buscar contactes, entrevistar desconeguts, aconseguir documents... la recerca en si, però sempre en equip, ha sigut una activitat a la
qual no estàvem acostumats. Tot i així ha acabat sent una experiència d’allò més enriquidora. Al principi, cadascun de nosaltres tenia motivacions diferents i pensava fer el
seu treball per lliure. Un estava interessat en les maquetes i l’altra en les energies renovables. Però al veure que cap dels dos teníem clar el que volíem fer, vam decidir unirnos i fer un treball conjunt.
Vam començar l’estiu de 2006 a visitar petites centrals hidràuliques com la de Rialp o Sort, conjuntament amb la lectura de llibres relacionats amb el tema. Poc a poc,
ens vam anar especialitzant en el tema i vam adonar-nos de la importància que van tenir
les minicentrals durant el S.XX al Pallars Sobirà i a partir d’això vam poder ja fixar
definitivament els objectius del treball.
La recerca que hem realitzat durant aquests últims mesos, apart d’ajudar-nos a elaborar el treball, també ens ha ajudat a conèixer millor molts dels racons del Pallars, la
seva gent i el seu patrimoni. Primer de tot, vam consultar una llista de minicentrals hidràuliques, actualment en funcionament, que ens va proporcionar el Consell Comarcal
de Sort. A partir d’aquí vam començar a trucar als ajuntaments dels diferents pobles, els
quals ens van facilitar els números telefònics dels encarregats de les minicentrals. Una
vegada concretades les cites, vam anar visitant les diferents minicentrals hidràuliques
(Rialp, Sort, Norís, Llavorsí i Escàs). A mida que ens vam anar endinsant en el món de
la minihidràulica, vam anar assabentant-nos de l’existència i la ubicació de moltes minicentrals que ja no estaven en funcionament. Un element clau va ser conèixer el Sr. Lluís
Vilar, el qual s’havia encarregat de la construcció i reformes de moltes minicentrals del
Pallars, i mitjançant converses telefòniques, ens va proporcionar informació que ens va
ser de gran utilitat.
Alhora de visitar les minicentrals, moltes ja ni tan sols conservaven l’edifici, però
reconeixem que en certs moments ens vam sentir com a autèntics buscadors de tresors
intentant trobar alguna prova de l’existència d’una minicentral (un exemple seria el cas
de la de Soriguera, que a partir de vagues indicacions i després d’endinsar-nos pel bosc
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per un caminet ombrívol aconseguirem trobar la minicentral, la sala de màquines en un
ala de l’edifici en ruïnes i més amunt les canonades que baixaven de les bases o cambres
d’aigua. Una vegada a casa, la informació obtinguda de forma oral en la visita de les
minicentrals era complementada amb l’obtinguda en documents antics i en alguns llibres, encara que quasi no n’hem trobat que tractin el tema de la minihidràulica pallaresa.
Per altra banda, la construcció de la maqueta d’una minicentral hidràulica ha sigut
una experiència d’allò més entretinguda. Malgrat la poca complicació que sembla que té
construir-la, no ha estat tot bufar i fer ampolles. Les complicacions ens han aparegut per
tot arreu: engranatges que no engranaven, una turbina que mai quedava ben fixada, aigua que s’escapava per tot arreu, problemes amb el motor...en fi, un cúmul de petits
problemes que sempre acabaven amb inundacions a la sala d’estar i amb discussions
pròpies d’un matrimoni histèric. Poc a poc i amb paciència vam anar corregint els errors
de la maqueta fins el dia en què finalment va funcionar i vam aconseguir encendre una
bombeta de 3,8V.

5.2. Agraïments
Volem agrair la col·laboració que hem tingut per part de persones desinteressades
sense les quals aquest treball de recerca no hagués estat possible.
Primerament voldríem agrair la paciència al telèfon del Sr. Lluís Vilar, de Gerri de
la Sal, el qual, en repetides ocasions mentre avançàvem en el treball, ens va proporcionar molta informació sobre tot de les minicentrals que ja no estan en funcionament. Informació que en bona part només es pot aconseguir per via oral. També volem agrair la
col·laboració de Francesc Farré, antic constructor de minicentrals, que a més de facilitar-nos informació per al treball, ens va posar en contacte amb el Sr. Vilar.
Volem agrair a tots aquells que, sense cap mena d’obligació, van tenir l’amabilitat
de mostrar-nos les minicentrals que actualment estan en funcionament i/o proporcionarnos informació sobre aquestes i també als que ens van ajudar a recollir informació sobre
les que ja no estan en funcionament: l’Agustí Cotonat (minicentral de Sort); el Miquel
Salvador (minicentral de Rialp); el Sebastià de Casa Xicot d’Alins, alcalde d’Alins (minicentral de Norís); el Jordi Viñas, secretari de l’Ajuntament de Llavorsí (minicentral de
Llavorsí); el Dani Jubany (minicentrals de Sta. Magdalena); el Lluís Joangran de Casa
Botelló de Llessui (minicentral d’Escàs); el Manel de Casa Ramón d’Arrós i la seva
esposa, per donar-nos informació sobre la minicentral d’Arrós i la Judith Muñoz i la
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seva mare, per ensenyar-nos-la; el Felip Montoliu Baró, l’últim saliner de Gerri de la
Sal (minicentral de Gerri de la Sal); el Patxi de la Mola de Montardit (minicentral de
Montardit de Dalt); el Joan Peña Ubach i la seva esposa, de Casa Saballs de Vilamur,
per ser-nos de gran utilitat en l’explicació de la minicentral de Soriguera i proporcionarnos documents d’aquesta.
També volem donar les gràcies al Consell Comarcal de Sort, per l’ajuda i els ànims que ens van donar en la tasca inicial del treball; a la Carme Maria Marugan i Vallvé i a la Verònica Rapalino, per proporcionar-nos documents de l’Arxiu Comarcal de
Sort; al David Gràcia, que està a punt de publicar un llibre sobre Pere Arnalot (el Tort
d’Alós), i ens ha proporcionat molta informació sobre aquest personatge i la seva família; al Joan Degollada i a la seva esposa Trini Boixereu de Cal Molí de Palau de La Pobla de Segur, per deixar-nos un grapat de llibres, molts d’ells esgotats, que ens van ser
de gran utilitat.
Per acabar, voldríem mostrar el nostre més sincer agraïment a la Lurdes Marsol, la
nostra primera tutora, que ens va dirigir el treball durant els últims mesos de 1r de Batxillerat i ens va ajudar a planificar el treball; a la Rebeca Barrera, la nostra segona tutora, la qual ens va ajudar a fixar els objectius del treball; al ............, el nostre tutor definitiu, el qual es va oferir per dirigir-nos el treball quan per causes de salut la nostra tutora,
la Rebeca, es va donar de baixa, i que ens ha estat de gran ajuda a l’hora de construir la
maqueta i ens ha recolzat en tot moment.
Per últim voldríem agrair la col·laboració dels nostres pares i companys, que d’una
manera o altra no han deixat d’animar-nos i de posar el seu granet de sorra per a fer possible aquest treball.
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6. Fons documentals

Arxiu Històric Comarcal de Sort:
En aquest arxiu hem consultat:
•

Fons Central Elèctrica Municipalitzada de Sort

•

Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort

•

Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Rialp

•

Llibres d’Actes de la Comissió Permanent de l’Ajuntament de Rialp

•

Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Llavorsí

•

Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Gerri
Fons documental privat de Casa Saballs de Vilamur
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EL SEGLE DE LA LLUM,
MIG PALLARS A LES
FOSQUES

(Les minicentrals del Pallars Sobirà, un procés
atípic d’electrificació)

ANNEXES
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1. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons Central Elèctrica
Data: 21 de febrer de 1921
Extracte del contracte de compra-venda entre Jaume Arnalot Sansa (venedor) i la Sociedad Promotora de Fuerzas Motrices per un total de 112.500 pessetes. Es fa referència a
la concessió per donar llum a Rialp i Olp de l’any 1907.
Fotocòpia
2. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons Centrals Elèctrica
Data: 9 de juny de 1926
Certificat expedit pel secretari de l’Ajuntament de Sort sobre un punt de l’acta de la
sessió del Ple del 7 de juny que tracta de la reclamació de la Sociedad Productora de
Fuerzas Motrices de quantitats degudes (2.500 i 3.745,99)
Fotocòpia
3. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 23 d’agost de 1928
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort reunit en sessió extraordinària que
tracta sobre el pagament de 999 pessetes a Hidràulica de l’Ebre pel projecte de nova
central
Fotocòpia
4. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 18 de juny de 1929
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort on s’acorda la compra de la central a
la Productora de fuerzas motrices
Fotocòpia
5. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 20 de juny de 1929
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort reunit en sessió extraordinària on es
nomena el 1r Administrador de la central i el primer electricista
Fotocòpia
6. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 14 de juny de 1929
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort reunit en sessió extraordinària que
tracta dels diferents tipus de tarifes elèctriques que s’aplicaran
Fotocòpia
7. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: 6 de juny de 1950
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Comunicació de la Delegació d’Indústria de Lleida on es descriuen les característiques
de la central. Fotocòpia
8. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: 2 de setembre de 1951
Certificació per part del secretari de l’Ajuntament de Sort d’un acord pres en l’acta de la
sessió del ple del dia 1 de setembre de 1951 que tracta de l’encàrrec d’un estudi per a
l’ampliació de la central. Fotocòpia
9. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: setembre de 1968
Comunicació de memòria de despeses i de l’estat-liquidació per les obres de reparació
de la central després d’una riuada. Fotocòpia
10. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: novembre de 1968
Extracte de Comunicació de memòria de projecte de línia d’alta tensió per connectar a
la xarxa de FECSA. Fotocòpia
11. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Rialp pàg. 43
Data: 19 de juny de 1924
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es tracta el conflicte sobre la
concessió d’aigua de la sèquia del comú de Rialp entre els usos per a rec i el projecte de
central elèctrica. Fotocòpia
12. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Rialp pàg. 57
Data: 18 d’abril de 1925
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte d’una proposició per a construir una central elèctrica. Fotocòpia

13. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Llavorsí. Full solt
Data: 24 de juny de 1935
Escrit de contestació a una instància que fa referència a l’endeutament de l’ajuntament
per la compra de material per a la central elèctrica del poble. Fotocòpia
14. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Llavorsí pàg. 44-45
Data: 13 de juny de 1931
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte de la demanda
per part de Catalana de Gas i Electricitat, d’ampliació de la concessió al Noguera de
Cardós de 4.000 l/seg. que tenien des de 1906 fins a 15.000 l/seg. Fotocòpia
15. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
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Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Llavorsí pàg. 65-b
Data: 8 d’abril de 1933
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte d’una proposició dels veïns d’ Aidí per a enllumenat a partir de la central de Llavorsí. Fotocòpia
16. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Sort pàg. 57
Data: 6 de març de 1929
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte del pressupost
extraordinari per a la municipalització de la central de SPFM. Fotocòpia
17. GIMENO, Manel (1999) Un segle i mig de botigues i indústries de la Pobla de Segur. Ajuntament de la Pobla de Segur. Pobla de Segur pàg. 27
18. Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament Gerri Doc. 403
Data: 23 d’abril de 1905
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte d’una proposició per part d’Isidre Arnalot Carrera per a dur a terme la instal·lació d’una central elèctria. Fotocòpia

19. Fotografies de la minicentral hidràulica d’Escaló.
20. Fotografies de la minicentral d’Escàs
21. Fotografies de la minicentral de Gerri de la Sal
22. Fotografies de la minicentral de Llavorsí
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Annex 1

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons Central Elèctrica
Data: 21 de febrer de 1921
Extracte del contracte de compra-venda entre Jaume Arnalot Sansa (venedor) i la Sociedad Promotora de Fuerzas Motrices per un total de 112.500 pessetes. Es fa referència a
la concessió per donar llum a Rialp i Olp de l’any 1907.
Fotocòpia
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Annex 2

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons Centrals Elèctrica
Data: 9 de juny de 1926
Certificat expedit pel secretari de l’Ajuntament de Sort sobre un punt de l’acta de la
sessió del Ple del 7 de juny que tracta de la reclamació de la Sociedad Productora de
Fuerzas Motrices de quantitats degudes (2.500 i 3.745,99)
Fotocòpia
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Annex 3

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 23 d’agost de 1928
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort reunit en sessió extraordinària que
tracta sobre el pagament de 999 pessetes a Hidràulica de l’Ebre pel projecte de nova
central
Fotocòpia
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Annex 4

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 18 de juny de 1929
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort on s’acorda la compra de la central a
la Productora de fuerzas motrices
Fotocòpia

104

105

Annex 5

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 20 de juny de 1929
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort reunit en sessió extraordinària on es
nomena el 1r Administrador de la central i el primer electricista
Fotocòpia
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Annex 6

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sort
Data: 14 de juny de 1929
Extracte de l’acta del ple de l’Ajuntament de Sort reunit en sessió extraordinària que
tracta dels diferents tipus de tarifes elèctriques que s’aplicaran
Fotocòpia
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Annex 7

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: 6 de juny de 1950
Comunicació de la Delegació d’Indústria de Lleida on es descriuen les característiques
de la central
Fotocòpia
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Annex 8

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: 2 de setembre de 1951
Certificació per part del secretari de l’Ajuntament de Sort d’un acord pres en l’acta de la
sessió del ple del dia 1 de setembre de 1951 que tracta de l’encàrrec d’un estudi per a
l’ampliació de la central
Fotocòpia
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Annex 9

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: setembre de 1968
Comunicació de memòria de despeses i de l’estat-liquidació per les obres de reparació
de la central després d’una riuada
Fotocòpia
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Annex 10

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Central elèctrica de Sort
Data: novembre de 1968
Extracte de Comunicació de memòria de projecte de línia d’alta tensió per connectar a
la xarxa de FECSA
Fotocòpia
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Annex 11

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Rialp pàg. 43
Data: 19 de juny de 1924
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es tracta el conflicte sobre la
concessió d’aigua de la sèquia del comú de Rialp entre els usos per a rec i el projecte de
central elèctrica
Fotocòpia
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Annex 12

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Rialp pàg. 57
Data: 18 d’abril de 1925
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte d’una proposició per a construir una central elèctrica
Fotocòpia
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Annex 13

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Llavorsí. Full solt
Data: 24 de juny de 1935
Escrit de contestació a una instància que fa referència a l’endeutament de l’ajuntament
per la compra de material per a la central elèctrica del plble.
Fotocòpia
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Annex 14

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Llavorsí pàg. 44-45
Data: 13 de juny de 1931
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte de la demanda
per part de Catalana de Gas i Electricitat, d’ampliació de la concessió al Noguera de
Cardós de 4.000 l/seg. que tenien des de 1906 fins a 15.000 l/seg.
Fotocòpia
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Annex 15

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Llavorsí pàg. 65-b
Data: 8 d’abril de 1933
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte d’una proposició dels veïns d’ Aidí per a enllumenat a partir de la central de Llavorsí.
Fotocòpia
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Annex 16

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Sort pàg. 57
Data: 6 de març de 1929
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte del pressupost
extraordinari per a la municipalització de la central de SPFM.
Fotocòpia
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Annex 17

GIMENO, Manel (1999) Un segle i mig de botigues i indústries de la Pobla de Segur.
Ajuntament de la Pobla de Segur. Pobla de Segur pàg. 27
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Annex 18

Arxiu Històric Comarcal de Sort.
Fons: Llibres d’Actes de l’Ajuntament Gerri Doc. 403
Data: 23 d’abril de 1905
Extracte de l’acta de la sessió del Ple de l’ajuntament on es dona compte d’una proposició per part d’Isidre Arnalot Carrera per a dur a terme la instal·lació d’una central elèctria
Fotocòpia
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Annex 19

Fotografies de la minicentral hidràulica d’Escaló.
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Edifici de la mola i la minicentral hidràulica d’Escaló (a l’esquerra de la casa
es poden observar dues moles)

Antic molí fariner

150

Turbina i engranatges: la corretja unida a l’eix de la turbina transmet el moviment a una politja situada gaire bé al sostre de l’edifici.

Cambra de càrrega: vista d’un petit embassament que acumulava l’aigua per
enviar-la a més velocitat cap a la minicentral.
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Tovera forçada: baixa des de la presa (o cambra de càrrega) transportant
l’aigua cap a la minicentral.

Canal de desguàs: el mur de la dreta es va construir després d’una riuada.
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Annex 20

Fotografies de la minicentral d’Escàs

153

Bypass, vàlvula de papallona i els dos injectors de la turbina.

Grup generador: podem veure l’eix, l’excitatriu i els tubs de refrigeració.

Quadre de comandament: controla la seguretat, la producció, la posada en
marxa de la minicentral, etc.
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Annex 21

Fotografies de la minicentral de Gerri de la Sal

155

Turbina Francis manual del molí.

Antic quadre de comandament: disposa d’un amperímetre, d’un comptador, del
regulador de tensió i d’altres dispositius i mecanismes per a controlar el funcionament
de la minicentral.

Comportes del canal de derivació: part de l’aigua del Noguera Pallaresa és
desviada en aquest punt per arribar, mitjançant el canal, a la minicentral hidràulica. El
desviament del riu està situat al pont del barranc d’Ancs.
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Annex 22

Fotografies de la minicentral de Llavorsí
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Regulador hidràulic (blau) i alternador (vermell)

Zona d’alta tensió: cel·les de control i seguretat.

Escurarreixes: s’acciona cada trenta minuts durant la tardor per a sanejar
l’aigua de fulles, branques i borssa.
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Annex 23

Fotografies de la minicentral de Montardit de Dalt (la Mola de Montardit)

159

Dinamo CC i alternador vell: primer la minicentral utilitzava una dinamo de
corrent continua (imatge esquerra), als anys cinquanta es va substituir per un alternador (imatge dreta). Per a la prevista nova posada en marxa de la central, l’alternador
ha estat substituït per un de més petit.

Antiga cambra de càrrega i “tovera forçada”: l’antiga cambra de càrrega (imatge esquerra) acumulava l’aigua per a conduir-la mitjançant el pou (imatge dreta)
fins a la turbina. El pou, que feia la funció de tovera forçada va estar substituït per una
canonada.

Antiga turbina Pelton: . per a la prevista nova posada en marxa de la central
s’utilitza una turbina Francis.
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Annex 24

Fotografies de les minicentrals de Sta. Magdalena
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Zona de pressió amb acumulador hidràulic (imatge esquerra) i zona lubrificadora amb refrigerador (imatge dreta).

Bypass amb vàlvula de papallona (imatge esquerra) i grup generador amb refrigeració amb l’aire (imatge dreta).

Quadre de comandament general.
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Annex 25

Fotografies de la minicentral de Sort

163

Bomba d’aigua i antiga dinamo: la bomba d’aigua (imatge esquerra) bombejava l’aigua del riu cap una font artificial per a la població de Sort; l’antiga dinamo de
CC (imatge dreta) està situada a l’edifici de la minicentral que actualment està en funcionament i que utilitza una turbina Francis.

Turbina Francis de la minicentral en funcionament.
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Multiplicador i regulador hidràulic NEYRPIC de la minicentral en funcionament més nova.

Transformador trifàsic
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Annex 26

Fotografies de la minicentral de Soriguera

166

Cambra de càrrega gran: es va construir per reemplaçar la bassa petita i així
poder subministrar llum a Llagunes, Soriguera, Malmercat, Tornafort, Puigforniu,
Lleveners (masia situada sota el poble de Puigforniu) i Vilamur.

Canonada forçada i canal de desguàs: la canonada (imatge esquerra), la qual
va substituir els canals subterranis, es va construir amb la construcció de la bassa
gran i l’ampliació de la minicentral. L’aigua que arribava a la minicentral, en ser turbinada era retornada al riu mitjançant el canal de desguàs (imatge dreta).
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Últim alternador de la minicentral: provenia de Frankfurt i tenia una potència
de 24 kW.

Transformador de Malmercat: el transformador rebia l’electricitat provenint de
la minicentral a una tensió de 3.000 V i la transformava a 110V per a consumir-la a les
cases.
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Annex 27

Fotografies del molí de la Sall (minicentral d’Altron)

169

Instal·lacions i edifici de la minicentral de Sall: a mida que passa el temps la
central queda més en l’oblit, a la dreta s’observa com el salt d’aigua està derruït i a l’edifici no li falta gaire per acabar de la mateixa manera.

Alternador SIEMENS
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Sala turbina: turbina Francis amb eix i politja. El volant per regular l’obertura
d’aquesta està situat sobre la turbina.

Complements del molí fariner: detall de la cinta elevadora de gra
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Annex 28

Fotografies de Cabdella 2006
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Entrada a l’hotel “Los Molinos”

Estat d’abandó de la façana de l’hotel “Los Molinos”
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Teatre de l’hotel

Sala de l’hotel
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Xalet de fusta dels directius constructors de la Central de Cabdella

Habitatges dels empleats constructors de la Central de Cabdella
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Hotel “Los Molinos”. Piscina i pista d’hoquei al fons

Habitatges dels empleats constructors de la Central de Cabdella
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