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E l Museu de la Pell d’Igualada, amb la 
col·laboració del Museu Nacional de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya i l’assessorament 

científic del Centre d’Estudis Antoni de Campmany de 
la Universitat de Barcelona i del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada organitza, de nou, una trobada 
anual al voltant d’investigacions acadèmiques de la 
història de la societat industrial per tal de conèixer el 
nostre passat i les arrels de la nostra identitat. La 
primera edició es va definir com una proposta global 
d’aproximació a aquesta  temàtica i, alhora, amb 
motiu de la primera fase de rehabilitació de l’edifici de 
la Igualadina Cotonera, va significar la reivindicació 
d’aquesta fàbrica com a testimoni de la profunda 
transformació econòmica i social de la primera 
revolució industrial.

L’edició actual significa la consolidació del projecte 
amb una reflexió anual de caire monogràfic. El procés 
d’electrificació de Catalunya és un fet cabdal en la 
història econòmica i social del país. La construcció de 
preses, la irrupció de la xarxa de distribució al llarg 
del territori o l’arribada a les indústries i a les ciutats 
van implicar canvis irreversibles en el paisatge i la 
transformació rotunda de la vida productiva i 
quotidiana.

L’any 1875, una de les naus de la Maquinista 
Terrestre y Marítima es va il·luminar amb làmpades 

incandescents amb electricitat generada per la 
màquina de vapor. Fou el pas que precedí l’ús de 
l’electricitat com a força motriu fabricada en el mateix 
recinte fabril. La construcció de les primeres centrals 
elèctriques al Pirineu i l’establiment de la xarxa de 
distribució a les zones industrials de Catalunya van 
significar una autèntica segona revolució industrial.

L’electrificació a l’Anoia va començar l'any 1903 a 
Igualada amb la constitució de La Electra Igualadina. 
Anys abans, en concret el 1885, Joan Godó i Llucià 
havia instal·lat el sistema de producció elèctrica a la 
Igualadina Cotonera amb tres dinamos Gramme que 
alimentaven 121 làmpades incandescents. El 1924 ja 
disposava de 3.000 abonats que l'usaven per a llum, 
força motriu i calefacció i ja arribava l'alta tensió que 
canalitzava la producció hidràulica de les centrals de 
Tremp, Camarasa i Seròs.

La jornada versarà sobre el procés d'electrificació de 
Catalunya i arribarà al detall de la implantació local de 
la mà d'investigadors referents. Una oportunitat 
magnífica de conèixer un període apassionant de la 
història del nostre país.
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PROGRAMA

Nom

Cognoms

Institució

CP i població      Telèfon

Adreça electrònica

Jornada gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Empleneu, guardeu i envieu a m.igualada@diba.cat abans del 6 de novembre.

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

09.00  Arribada i acreditacions
09.30  Benvinguda
 Albert Tulleuda Lari (director Museu de la   
 Pell d’Igualada)
 Jaume Perarnau Llorens (director mNACTEC)
 Marc Castells i Berzosa (alcalde 
 d’Igualada)
 09.45  Presentació de la conferència
 Pere Pascual Domènech (catedràtic UB)
10.00  Conferència inaugural
 La Farga, 207 anys d’història.
 Oriol Guixà i Arderiu (conseller delegat 
 de La  Farga)
11.00  Intervenció 1
  La revolució de la llum: els  pioners de   
 l'electrificació a Catalunya.
 Jordi Maluquer de Motes (catedràtic  UAB)
11.45  Pausa  
12.00  Intervenció 2
 El Pallars, la gran central elèctrica de la 
 indústria catalana (1911-1940)
 F. Xavier Tarraubella i Mirabet (historiador)

12.45  Intervenció 3
 L’alliberament hidroelèctric i la 
 industrialització catalana
 Carles Sudrià i Triay (catedràtic UB)
13.30  Intervenció 4
 Els públics de l'electricitat a Catalunya en 
 el primer terç del segle XX.
 Jordi Ferran Boleda (Societat Catalana 
 de la Ciència i de la Tècnica)
14.15  D inar 
15.30  Intervenció 5
 La xarxa elèctrica a les comarques de la 
 Catalunya Central.
 Joan Carles Alayo i Manubens 
 (Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC)
16.15  Intervenció 6
 L’electrificació de la Igualadina Cotonera 
 Ramon Ramon Muñoz (profesor UB)
17.00  Intervenció 7
 La Electra Igualadina.
 Pere Pascual Domènech (catedràtic UB)
17.45  Final de la jornada
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