SEU

CENTRAL HIDROELÈCTRICA

La central segueix funcionant com fa 100 anys.
Actualment no hi ha treballadors fixes ja que
unes màquines estan automatitzades, això vol
dir que es controlen remotament.
Les turbines són Pelton instal·lades per l’empresa Escher Wys & Cie i els alternadors són
Brown Boveri. La producció és de 25.000 kWh.
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MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA
GUIA PER A LA VISITA LLIURE
La construcció de la central hidroelèctrica de Capdella (1912-1914)
és una obra titànica realitzada en només 23 mesos, una fita històrica
impensable avui en dia.
La central de Capdella va canviar social, econòmica i culturalment
la Vall Fosca i va impulsar la Segona Revolució Industrial a Catalunya.

La visita a aquest Museu dóna resposta a les preguntes
·
·
·
·

Per
Per
Com
Com

què es construeix la central hidroelèctrica?
què es tria la Vall Fosca?
canvia la Vall?
funciona una central hidroelèctrica?

El 1914 quan es posa en marxa la central, els
quilowatts que s’hi produïen es consumien a
les àrees metropolitanes. La Vall Fosca continuava a les “fosques”.
Poc a poc la llum elèctrica anirà arribant als pobles del municipi. El kW es pagava a 0,0021€,
un preu molt elevat per l’època.

CENTRAL HIDROELÈCTRICA

Espais a visitar
Exposició planta baixa
Audiovisual primera planta
Exposició primera planta
Recorregut exterior
Central hidroelèctrica
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Segueix-nos
www.vallfosca.net/museu
www.facebook.com/museuhidroelectric
Després de la vaga de 1913, als operaris quan començaven a treballar se’ls
donava aquest reglament:
REGLAMENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ENERGÍA ELÉCTRICA DE CATALUÑA.
1. Para ingresar como operario se requiere: certificado del último taller o
fábrica donde se ha trabajado, identificación personal, solicitud de ingreso
y para los menores de edad la conformidad del padre.
2. Las horas de trabajo serán de diez.
3. No se toleran los retrasos en la hora de entrada.
4. Se convendrá el precio que ha de ganar por hora o por semana.
5. Durante las horas de trabajo queda prohibido leer periódicos, cantar en
voz alta y comer.
6. Se tiene que respetar a los superiores jerárquicos.
7. T
odo operario podrá despedirse cuando le convenga, avisando con siete
días.
(Boneta, M. La Vall Fosca: els llacs de la llum. Garsineu. 2011, pp. 84-86)
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Si no has d’utilitzar més aquest full entrega’l a la recepció i el reciclarem. Gràcies!

PLANTA BAIXA

6

Sala Emili Riu.
Espai on s’explica com era la Vall abans de l’arribada de les hidroelèc
triques, i com canvia tot una vegada la central es posa en funcionament.
1

La Vall Fosca

El nom Vall Fosca ve de les poques hores de llum que hi ha a l’hivern. La
Vall és el paradís de l’aigua, a la capçalera hi ha 30 estanys.

2

El problema energètic

El 1900 el carbó d’importació que es cremava a Catalunya era 6 vegades
superior al que es produïa aquí. El d’importació era de millor qualitat.

3

Emili Riu

Impulsor del projecte d’electrificació de Catalunya. Va competir amb el Doctor Pearson per ser el primer en posar en funcionament una central hidroelèctrica. El gener de 1914 posa en marxa Capdella, convertint-se així en
el primer empresari que “il·luminava” Catalunya.
Riu va crear l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña (EEC).
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La conca del Flamisell. Estanys
Territori de 165 km2, situat entre els 800 i els 2.992 m. d’alçada.
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La vida al camp

L’agricultura (al sud) i la ramaderia (al nord) han estat les activitats
tradicionals de la Vall.
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Transports

La primavera de 1912, els treballadors de
l’empresa EEC, van arribar a les gèlides
terres de la Vall Fosca. Abans d’arribar
al seu destí però van aconseguir una gran
proesa: obrir, a pic i pala, 40 km de carretera en només 90 dies.
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Oficis

El 1911 quan van començar les obres,
pocs habitants de la Vall van anar-hi a treballar.

El 1914 les condicions laborals canvien, llavors es dóna un èxode de mà
d’obra del camp cap al campament elèctric, desapareixent així alguns oficis
tradicionals com els de xollador, traginer, baster, etc.

8 Campaments
Fins a 4.000 homes van treballar simultàniament en les obres. El 1912
treballaven a torns de fins a 12 h sense cap dia de festa. Vivien a peu
d’obra en barracons o en tendes de campanya, alguns a 2.400 m.
9 Colònia obrera
E
l campament obrer es transformarà en un poble nou:
la Central de Capdella.
10 Del S.XX al S.XXI
Obriu les portes i descobriu les diferències.
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PLANTA PRIMERA
7

Sala EEC.
Espai on s’explica el procés de generació d’energia hidroelèctrica. Els materials
s’exposen a sobre bobines de fils elèctrics.
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Audiovisual (durada 11 min)
A través del relat de dues persones nascudes a la Vall Fosca, viurem la transformació i contrastos que es van produir al territori amb l’arribada de les hidroelèctriques. L’apassionant aventura de l’electricitat va canviar les seves vides
i el paisatge d’aquesta vall pirinenca.
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Un volt per l’electricitat

L’electricitat és l’energia que a través de fils conductors, endolls i interruptors ens permet tenir llum i fer funcionar la majoria dels aparells de casa
nostra.

2


Transport de l’electricitat

De la central l’energia surt a 11.000 volts, al “poste” de transformació
s’eleva a 110.000 volts, llavors comença el transport.

A l’exterior del recinte si s’escolta atentament es percep el soroll que fa
l’energia quan passa pels fils elèctrics.
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4

Treballadors

Les esgotadores condicions de treball i les escasses condicions higièniques
van motivar una vaga general. Una de les millores que demanaven era que se’ls
canviés la palla de les màrfegues, ja que com que s’havien de compartir, les
malalties i epidèmies es dispersaven ràpidament.
Escola i

El maig
alumnes,
l’escola

colònies
de 1914 a la Central de Capdella s’obre la primera escola amb 13
eren fills dels treballadors. La majoria eren estrangers d’aquí que
fos bilingüe.
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Moments significatius
A finals de gener de l’any 1914 el primer quilowatt surt de Capdella.
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Documentació

Pantalla tàctil amb una eina interactiva on es poden consultar
els fons fotogràfics del Museu i un recull de premsa de l’època.
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Vídeo. Pantalla TV
Saps d’on ve la llum?
Durada: 2.37 min

Document que de forma molt gràfica explica com es connecten els estanys,
arriba l’aigua a la central i el funcionament de les turbines i alternadors.
No us perdeu l’esquema del funcionament de la turbina.
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Keller
E
quip de muntanya de l’enginyer Keller, un dels directors de la central
de Capdella.
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Audiovisual històric
R
ecull d’imatges històriques de la visita del Ministro de Fomento (1913)
i de la visita del Rei Alfonso XIII (1924). Aquest document es una mostra
de com es van desenvolupar els treballs i del transport de les màquines.
No us perdeu el viatge del Rei amb el funicular on s’aprecien les pendents de vertigen del trajecte.

10 Despatx del cap de secció
O
ficina principal des de la qual es dirigien totes les centrals de la Vall
(Capdella, Molinos i la Plana de Mont-ros).

