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Pròleg
Em plau presentar-vos l’Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la
Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona en l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta obra
és fruit del conveni signat el 2016 entre l’associació Pirineus.watt i l’ICGC per localitzar, catalogar i preservar la cartografia relacionada amb el patrimoni hidroelèctric del Pallars i del Pirineu.
La realització de les grans obres hidràuliques a tot Catalunya a la primera meitat del segle XX van
promoure la realització de mapes topogràfics de detall d’indrets sobretot de muntanya dels quals
no existia gaire cartografia. Aquests mapes, lligats a projectes constructius, sovint han passat molt
desapercebuts ja que són majoritàriament manuscrits i acompanyen els estudis de projectes de naturalesa molt diversa, en aquest cas relacionats amb la hidroelectricitat. D’aquí, aquesta coŀlaboració entre ambdues institucions per donar a conèixer una cartografia que un cop ha passat a ser
obsoleta ha quedat oblidada en el calaix.
L’ICGC sempre ha estat sensible a aquest tipus de mapes que poden passar desapercebuts i ja l’any
1994 signà un acord amb Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA) pel qual aquesta empresa diposità
tota la documentació cartogràfica manuscrita generada arran de la construcció dels embassaments
fets, des de principi segle XX, per les companyies predecessores. Aquest acord s’amplià amb un altre
de nou el 2017, de manera que la Cartoteca de l’ICGC aplega un bon fons de mapes de les conques
del Flamisell, la Noguera Pallaresa, la Noguera de Cardós, la Noguera Ribagorçana, la Garona, el Segre,
l’Ebre, el baix Llobregat i una petita representació del Freser i del Ter. Tota aquesta documentació ha
estat digitalitzada i es pot descarregar a alta resolució a través de la pàgina web de la Cartoteca Digital <https://cartotecadigital.icgc.cat>. Una mostra d’aquest fons es va presentar en l’exposició
“Mapes de les obres hidroelèctriques al Pallars procedents del fons FECSA”, celebrada el 2017 al Centre
de Suport Territorial Pirineus (Tremp) de l’ICGC.
L’interès i la predisposició de l’Institut en aquest tipus de documentació ens va fer acceptar de bon
grat la proposta de l’associació Pirineus.watt per impulsar un treball de recerca que fes aflorar molta
més d’aquesta cartografia hidroelèctrica tan poc coneguda. Aquest inventari és, doncs, el fruit d’aquesta recerca duta a terme pels investigadors Martí Boneta i Joan Muñoz i que fa referència al patrimoni cartogràfic hidroelèctric que es troba en diferents arxius i coŀleccions particulars i que
correspon a disset centrals: Tavascan, Esterri d’Àneu, Espot, Llavorsí, Rialp, Sort, Gerri de la Sal, Sossís, Capdella, la Plana de Mont-ros, la Pobla de Segur, Talarn, Tremp, Camarasa, Cledes, Pont de Suert,
i Vielha i Arties, totes elles situades al Pirineu occidental.
Amb aquesta publicació l’ICGC dona a conèixer i difon el patrimoni cartogràfic del nostre territori
més enllà dels fons preservats a la Cartoteca de Catalunya. Amb obres com aquesta, dedicades a
inventariar cartografia temàtica molt específica, es vol donar a conèixer l’ample espectre del món
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de la cartografia que abraça tot tipus de representacions del territori. En aquest cas, el poder
comptar amb la complicitat de Pirineus.watt ha estat decisiu. La seva coneixença del tema i dels
indrets on es van construir els embassaments han permès recopilar tota aquesta documentació.
La voluntat de l’Institut amb aquesta aportació és contribuir a la difusió d’aquest patrimoni cartogràfic i donar-li visibilitat.

Jaume Massó
Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Presentació
Ja fa molt temps que el patrimoni industrial té una reconeguda consideració social a la majoria de
països desenvolupats del nostre entorn. Catalunya n’és un bon exemple, on s’ha portat a terme un
actiu treball en aquest camp des dels anys 1980 . Dues fites van contribuir a consolidar aquesta trajectòria: la creació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica (MNACTEC), l’any 1984, i l’organització, un any més tard, de la magna exposició “Catalunya, la fàbrica d’Espanya”. Comença, a partir
d’aquell moment, una intensa tasca d’estudi i catalogació d’instaŀlacions que permet endegar iniciatives de recuperació de molts béns industrials i de creació de museus especialitzats en aquesta
matèria. Si bé el focus territorial i el protagonisme és per als centres fabrils més representatius de
casa nostra com el tèxtil, la metaŀlúrgia o l’alimentari, també s’hi ha anat incorporant els sectors
més primaris i especialitzats del rerepaís, com per exemple, els relacionats amb l’extracció de matèries primeres o la generació d’energia. Àmbit, aquest darrer, en el qual destaca la gran onada de
construcció de centrals hidroelèctriques a l’Alt Pirineu.
Aquesta nova activitat industrial pirinenca –després de segles d’aprofitaments hidràulics tradicionals que han fet funcionar fargues i molins– és clau perquè Catalunya faci, durant els primers decennis del segle XX, el conegut “salt endavant” en el seu procés industrialitzador i permeti, a la
vegada, trobar noves implantacions al territori atès que l’electricitat es converteix en una font d’energia més fàcil de transportar, més neta i més barata que la més utilitzada fins aleshores, el carbó.
El Pirineu no tarda a incorporar-se a aquest interès i a la preservació del patrimoni industrial. A més
dels estudis acadèmics i de recerca, alguns dels ens locals amb més presència d’activitat hidroelèctrica ja fa anys que treballen en la preservació i divulgació del seu patrimoni, com els de Tavascan i
la Torre de Capdella, i Encamp, a Andorra, creant equipaments museístics especialitzats. L’activitat
segueix uns anys més tard amb els actes commemoratius del centenari de l’inici de les grans obres
hidroelèctriques al Pirineu, concretament les de l’embassament de Sant Antoni i de la capçalera de
la vall Fosca, impulsades respectivament per la Barcelona Traction, Light & Power Company, coneguda
popularment com la Canadenca, i per Energia Elèctrica de Catalunya.
Tota aquesta dinàmica de treball i d’esforços de diferents agents socials pallaresos de reivindicació
d’aquest patrimoni crea les condicions per a la creació, el 2015, de l’associació Pirineus.watt, que acull
persones i institucions interessades en la preservació, la conservació i la posada en valor d’aquest
patrimoni. Un patrimoni molt extens, que inclou preses, canonades forçades, centrals, torres d’alta
tensió, canalitzacions, turbines, transformadors, dispersos pel territori i que genera un paisatge singular i reconeixible, com ho és el del paisatge del romànic o el de les estacions d’esquí.
És en aquest context de reconeixement de la importància social, cultural i territorial d’aquest patrimoni que aquesta Associació i l’ICGC –que ja té establertes línies de treball específiques per al Pi-
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rineu per mitjà del seu Centre de Suport Territorial Pirineus, a Tremp– arriben a un acord de coŀlaboració que es materialitza en un conveni amb l’objectiu de localitzar, identificar i inventariar la documentació relacionada amb els estudis cartogràfics i geològics realitzats per les empreses
hidroelèctriques implantades al Pirineu a partir de començament del segle XX.
Al llarg d’un any i mig, dos investigadors de la nostra Associació han parlat amb tècnics, visitat ajuntaments i resseguit diferents arxius i altres fonts documentals existents per identificar, analitzar i
catalogar els documents cartogràfics i geològics sobre la construcció de les infraestructures hidroelèctriques ubicades en aquest territori. Ara, més enllà del temps que hauria estat desitjable des de
la seva finalització, condicionat en bona part pel trasbals de la pandèmia, es presenten i es posen
a l’abast de tota la comunitat els resultats de l’estudi.
De ben segur que aquests contribuiran a endegar nous processos de recerca sobre les seves
instaŀlacions al territori i, en general, sobre un sector productiu que va ser transcendent tant per al
desenvolupament industrial de Catalunya com per a la modernització econòmica i social de les comarques pirinenques, ancorades fins aquell moment en els sistemes de producció preindustrials.
Investigadors de diferents disciplines (econòmica, geogràfica, ambiental o paisatgística), centres
educatius, ajuntaments amb instaŀlacions hidroelèctriques, estudiosos disposen a partir d’ara d’una
nova eina de treball que té l’objectiu final d’enriquir i posar en valor un patrimoni imprescindible
tant per entendre l’economia i la fesomia de la Catalunya contemporània com per assegurar el llegat
de la cultura industrial.

Arcadi Castilló
President de l’associació Pirineus.watt
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MEMÒRIA

Introducció
El novembre de 2016 l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’Associació Prineus.watt
van signar un conveni de coŀlaboració. Aquest conveni tenia com a objectiu localitzar, catalogar i, en
definitiva, deixar referència de tota la documentació relacionada amb la cartografia i la geologia de
les grans obres hidroelèctriques del Pirineu i concretament les situades en les conques de la Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i Garona. El treball es va encarregar a Martí Boneta, historiador, i a Joan Muñoz, enginyer de Camins, Canals i Ports, atesa la múltiple vessant –històrica i tècnica–
del projecte.
Per la gran magnitud de la recerca i per captar l’opinió d’experts, el treball es va iniciar amb una
sèrie d’entrevistes a persones coneixedores del tema (la relació de les persones entrevistades es
troba en el primer informe de maig de 2017). Les aportacions dels experts van estar dirigides en els
possibles arxius a contactar perquè la recerca no fos només de les centrals de les grans empreses.
També van donar les pautes de la informació que s’havia d’extreure de cada plànol, informació que
després els investigadors van acordar amb l’ICGC.
A partir d’aquell moment es va iniciar la recerca dels plànols en els diferents arxius, públics i privats,
i es van fer les fitxes. Malgrat que la majoria d’arxius estan a Catalunya, hem d’esmentar la molta documentació que hem trobat a l’Archivo General de la Administración (AGA), a Alcalá de Henares, i al
Ministerio de Fomento, a Madrid. Cal remarcar la dificultat per trobar els documents a l’AGA. És un arxiu
amb molta documentació però ni els índexs ni el material estan digitalitzats, solament es pot consultar l’inventari de manera presencial i el resultat de les consultes no es pot copiar de cap manera. És
necessari consultar prèviament les carpetes in situ i extreure les referències de les capses de manera
manual, sense que hi hagi cap ordre, això implica fer la revisió pàgina per pàgina. El número de referència de cada plànol d’aquest inventari facilitarà que en futures recerques es localitzi més fàcilment
la documentació. Cal dir que la majoria de plànols van acompanyats de documentació diferent (informes econòmics i tècnics o desenvolupament de les obres) d’un gran valor històric. Pel que fa als arxius
de Catalunya, és de destacar l’abundant informació dels arxius dels consells comarcals del Pallars
Jussà i del Pallars Sobirà. També el valor dels arxius privats, als quals els seus propietaris han facilitat
en tot moment l’accés a la consulta.

Abast i objectius
L’objectiu d’aquest treball és doncs localitzar, catalogar i preservar amb aquest inventari tota la documentació relacionada amb la cartografia i la geologia de les grans obres hidroelèctriques del Pirineu. Tot i que inicialment es van definir les centrals a estudiar, finalment es va optar per
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inventariar tots els documents relacionats amb cartografia i hidroelèctriques del Pirineu occidental, conformant 17 centrals de les conques de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona. Val a dir que en el fons cartogràfic de l’ICGC es preserva una part molt important de la
cartografia hidroelèctrica d’aquesta zona que, a l’estar ja catalogada i inventariada, no s’ha inclòs
en aquest treball.
L’única central hidroelèctrica descartada ha estat la central de Serós perquè es localitza lluny de la
zona d’estudi inicial. En aquest sentit, en el Museu de l’Aigua de Lleida s’exposa part del llibre de la
central (anomenat Book), l’original es troba a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Lleida. Per altra
banda, a l’arxiu d’en Francesc Farràs es van trobar tres documents d’interès referents a plànols en
planta de la zona de l’aprofitament.

Metodologia
Anàlisi actual
El treball de recerca es va iniciar a l’Archivo General de la Administración (AGA), a Alcalá de Henares.
Les quatre visites al museu han aportat el material següent:
● Camarasa: 7 documents. Estudi de les filtracions de l’embassament de Camarasa realitzat durant
els mesos de setembre i octubre de 1924. L’estudi va definir perfectament les zones permeables
i la seva extensió, això va permetre localitzar les filtracions i la seva correcció.
● Central d’Esterri d’Àneu, 1913: 3 documents. Projecte de transport d’energia elèctrica des de la
central d’Esterri als pobles d’Escaló, Jou, Espot, la Guingueta, Escalarre, Unarre, Serbi, València
d’Àneu, Son, Boren, Isabarre i Sorpe.
● Camarasa – Sant Antoni: 7 documents. Ampliació de la línia de transport elèctric ja projectada
de Camarasa a Barcelona fins a Sant Antoni.
● Cledes: 11 documents. Expedient de soŀlicitud d’autorització per a construir o instaŀlar les variants de les línies de transport d’energia elèctrica i auxiliar telefònica des del salt de Cledes
fins a Barcelona en els trams denominats Lobo, Arties, Baro i Collegats.
● Cledes 1947: 4 documents. Documents promoguts per la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices en els quals s’autoritza elevar a 150 000 v la tensió de la línia de transport d’energia elèctrica
a 120 000 v de la central de Cledes a Pobla de Segur, i la renúncia a la prolongació d’aquesta
línia fins a Barcelona, modificant la R.O. de febrer de 1924.
● Cledes: variants d’Esterri d’Àneu i Llavorsí: 8 plànols. El 7 de febrer de 1924 es va concedir per
R.O. a la Societat Productora de Fuerzas Motrices la línia de transport d’energia elèctrica de Cledes a Barcelona, 120 000 v. S’ha vist obligada a modificar alguns dels trams per tal d’evitar “terronos dudosos”, creuaments amb construccions projectades, apropar la línia a les vies existents
de comunicació i disminuir el cost de construcció i de conservació. Es presenta en aquest projecte les últimes variants de València d’Aneu i Llavorsí.
● Mina Margarita, Cledes: 1 document. Establiment d’una línia aèria de transport d’energia elèctrica, des de Cledes a la Mina “Margarita” de Bossòst.
● Molí de Sort, 1905: 3 documents. Soŀlicitud d’autorització (al Govern de la província de Lleida, Jefatura de Obras Públicas) per a imposar “servidumbre forzosa” de pas de corrents elèctriques
sobre la carretera de Balaguer a la frontera francesa, amb una línia de transport d’energia elèctrica als pobles de Rialp, Bastida de Sort i Olp per a l’enllumenat públic i particular.
● Molí de Tremp, 1905: 3 documents. Maria Roca, Sara Farré i Angel Feliu eren propietaris del molí
fariner de Tremp. El tenen llogat a Mariano Escudero que va canviar els artefactes del molí per
una turbina Fontaine Girard d’eix vertical, amb una força de 75 cavalls. La força produïda es
transformava en energia elèctrica per mitjà d’un alternador trifàsic. El 1905 demana permís per
a la creació de dues línies de conducció d’energia elèctrica per als pobles de Conques, Figuerola
d’Orcau, Isona, Salàs i Talarn.
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● Molí de Tremp, 1914: 7 documents. Angel Feliu Escala, representant de la Societat Farré, Mora y
Compañía, soŀlicita l’establiment de tres línies de conducció d’energia elèctrica derivades de la
general que es va concedir a Mariano Escudero, per Reial Ordre el 3 de març de 1908, i així dotar
d’enllumenat les poblacions de Tremp, Vilamitjana i Suterranya (el molí ja destinava energia per
a l’enllumenat dels pobles de Figuerola, Conques, Isona, Talarn i Salàs) i informar “servidumbre
forzosa” de corrents elèctriques sobre la carretera de Balaguer a la frontera francesa i als barrancs de les adoberies.
● Carretera la Pobla de Segur – Capdella, 1946: 7 documents. Plànols de condicionament parcial
fins a Senterada pel camí particular, propietat d’Energía Eléctrica de Cataluña SA, cedit per
aquesta societat a l’Estat.
● Central d’Espot, 1947: 25 documents. Memòria del projecte de construcció de l’aprofitament d’aigües del riu Espot per a la producció d’energia elèctrica denominat Salt Espot.
● Central d’Espot, 1951: 11 documents. Mapes d’isohietes de Catalunya amb les estacions de recollida de precipitacions de tot el territori i taules de cabal del riu Espot.
● Central d’Espot, 1951: 17 documents. Projecte de replanteig d’aprofitament hidroelèctric del riu
Espot, la concessió va ser atorgada a Cataluña de Gas y Electricidad, SA per O.M. de 4 d’agost de
1948, denominat Salt d’Espot.
● Capdella, 1951: 1 document. Taula de precipitacions per any des de 1914 fins a 1946 a l’estació
d’Estany Gento. A partir de 1919 les dades estan per mes i any.
● Concessions drets aigua, 1912: 9 documents de la conca del Flamisell i de la Noguera Pallaresa
a Domingo Sert.
● Capdella, 1945-1947: 6 documents de la conca del Flamisell i llacs de la zona d’Estany Gento amb
les canonades dels tres salts de la Vall Fosca.
● La Pobla de Segur, 1935: 1 document del Flamisell al seu pas per la Pobla de Segur i desembocadura a la Noguera Pallaresa: plànols de la Pobla i del Pont de Claverol. Carretera al Pont de
Suert (carretera vella) i carretera de Capdella.
● Comissió inspectora i coordinadora dels aprofitaments hidroelèctrics de la conca de l’Ebre i Val
d’Aran, 1949-1957: 36 plànols de mapes de la zona, producció… de la zona.
● Salt Arties – Vielha, 1945: 9 documents del projecte d’aprofitament (plànols situació, presa, canonada…).
● Salt de Gerri de la Sal, 1948: 14 documents de diferents tipus de plànols (canonada, presa, situació, cabals d’aigua del riu en anys anteriors…).
● Salt de Llavorsí, 1948: 35 documents del projecte en els termes municipals de Llavorsí i Escaló
(recursos hidràulics de diferents anys, canal, presa aqüeducte…).
● Talarn, 1930: 1 document de la llera de la Noguera Pallaresa des de Talarn (central) fins a Terradets. Riegos y Fuerzas del Ebro soŀlicita plantar arbres a la llera del riu. Travessa els termes municipals de Talarn, Palau, Sant Serni, Guàrdia i Llimiana. En el mapa també s’indiquen els
barrancs, les carreteres i la línia de telèfon.
● Carretera de la Pobla de Segur – Senterada, 1945: 17 documents de la carretera i emplaçament
dels nuclis de població i del Flamisell, i també dels perfils longitudinals amb indicacions dels
barrancs i principals característiques de la carretera dels tres trams d’estudi. Inclou les carreteres comarcals actuals, la carretera actual de Senterada a Capdella i la carretera en projecte.
● Pont de Suert, 1952: 51 documents de la construcció de la central del Pont de Suert (càmera d’aigua, canonades, sifó, central…).
És important remarcar els fons i els subfons consultats d’aquest arxiu per a futures recerques en
aquest mateix arxiu. A la taula 1 es presenten en primer lloc els fons disponibles a l’AGA referents
al Ministerio de Fomento i la justificació de la seva consulta i interés en relació als objectius del present treball.
D’aquest manera, els fons del Ministerio de Obras Públicas y Gobernación són els únics interessants
per al present document, dels quals només es va consultar part del fons 1 perquè era el fons de major
importància. Amb l’ajut dels arxivers de l’AGA, es van identificar una sèrie de subfons on podia existir
documentació referent a centrals hidroelèctriques del Pirineu (sense restricció en una zona determi-
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Núm. fons

Nom fons

Comentaris

Fondo 1

Ministerio de Obras Públicas

Descartem:
Dirección General de Puertos
Dirección General de Transportes Terrestres
Secretaría General Técnica
Subsecretaría

Fondo 2

Ministerio de Transportes

Molt modern, 1951-1981

Fondo 3

Ministerio de Gobernación

Només és interessant la Direcció General
de Regions Devastades

Fondo 4

Ministerio de la Vivienda

Molt modern, no interessa

Fondo 5

Delegación Provincial de la Vivienda
de Madrid

No correspon

Fondo 6

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

No correspon

Taula 1. Fons de la Secció de Foment (04)

nada). De la recerca manual per aquests subfons en resulta la taula 2. Finalment, s’ha inclòs els subfons consultats per a la realització d’aquest inventari, fet que denota de nou el potencial per a futures recerques.
En els arxius dels consells comarcals del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà es troba abundant documentació de les diferents etapes de les obres de les centrals hidroelèctriques. El treball del personal
dels dos arxius fa que la recerca per trobar la documentació estigui ben a l’abast de les persones
investigadores. El model d’arxiu comarcal facilita la consulta de documents i dóna servei als ajuntaments i als particulars, també evita la pèrdua de documents històrics i possibilita que es conservin
en les mateixes comarques.
A l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà s’han localitzat documents de les centrals següents:
● Capdella, 1912, 1913, 1914, 1916, 1921, 37 documents de la Cambra d’Aigua, canal, cases d’obrers i
direcció, conducció forçada, emplaçament de la central, estació transformadora, funicular i
obres de llacs.
● La Pobla de Segur, 1945, 5 documents de diferents obres del barranc de Vallcarca i del mur de
la carretera d’Aramunt.
● Sossís, 1945, 21 documents del camí de la central, canal, espigons de la presa i comporta.
● Talarn, 1946, 8 documents de l’embassament Sant Antoni i desembocadura del Flamisell amb la
Noguera Pallaresa.
A l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà s’han localitzat documents de les centrals següents:
● Rialp, 1984, 14 documents del mapa de la zona, mur, planta i diferents línies.
● Santa Magdalena, 1995, 1985, planta, canonada, situació centrals, canal, accessos captació...
● Monternatró, Mal Pas i Vallespir, 1993, 13 documents dels plànols de situació, canonada, canal,
etc.
● Salt de Llavorsí, 1961, 1 document de les finques afectades per una part de les obres.
● Tavascan, 1966, 3 plànols del campament de Ribera.
Pel que fa a ajuntaments, hem localitzat molt poca documentació. Una excepció és el d’Esterri d’Àneu, la biblioteca local té la custòdia de l’arxiu. S’han consultat els documents següents:
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Fondo 1.
Ministerio de
Obras Públicas

Subfons
documental

IDD

Nom / notes

(04)021

Dirección General
de Obras Hidráulicas

Matèria

Consultades
en l’inventari

Segons
AGA

En blanc (no identificada)

Sí

No

CHE (Confederación Hidrográfica
del Ebro)

No

No

(04)028

Dirección General de Obras Hidráulicas

Electricidad. Proyectos

Sí

Sí

(04)029

Dirección General de Obras Hidráulicas

Concesiones

No

Sí

(04)036

Dirección General de Carreteras

Construcción

No

No

División Hidrográfica del Ebro. Lérida

No

No

Dirección General de Carreteras

Expropiaciones (por provincias),
forzozas

No

Sí

Dirección General de Obras Hidráulicas

Proyectos

No

No

Proyectos, Expedientes

No

No

(04)052

(04)053

(04)068

Dirección General de Carreteras

Expropiaciones (por provincias), recurNo
sos e incidencias

Sí

Dirección General de Obras Hidráulicas

Aprovechamientos Hidráulicos

No

No

Dirección General de Obras Hidráulicas

Abastecimientos Aguas. Proyectos

No

No

Conducción Agua. Proyectos

No

No

Expropiaciones forzozas, Proyectos

No

No

Proyectos, Liquidaciones

No

No

(04)069.001

Dirección General de Obras Hidráulicas

Proyectos, Liquidaciones

No

Sí

(04)070

Dirección General de Obras Hidráulicas

Proyectos, Liquidaciones

No

Sí

(04)086

Dirección General de Obras Hidráulicas

Índice geográfico IDDs de obra hidráuNo
lica. Base de datos

No

(04)109

Dirección General de Obras Hidráulicas

Electricidad. Ficheros

No

No

(04)111

Dirección General de Regiones Devastadas

Proyectos de Obras (fichero)

Sí

Sí

(04)115

Dirección General de Obras Hidráulicas

Aprovechamientos Hidráulicos.
Concesiones y obras

Sí

Sí

Taula 2. Subfons del Fons de la Secció de Foment (04)

● El Pi: Projecte central de Son, 1987, 20 documents del projecte de la central (presa de l’aigua, situació general, canonada, planta, central, línies).
● Salt Esterri d’Àneu, 1957, 8 documents de la planta, presa de Borén, salt, presa i galeria.
Altres fons de la nostra consulta són els arxius privats. Historiadors i persones interessades en el
tema que amb el temps han anat compilant un fons important. Aquestes persones van permetre la
consulta dels seus fons. Es va signar un document de cessió temporal de documentació entre els
propietaris dels arxius i els investigadors on figurava la relació de la documentació dipositada i els
terminis de retorn.
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Un dels arxius privats consultats és el d’Izard Forrellad. La documentació consultada ha estat:
● Camarasa, 1 document d’un esquema d’una comporta.
● Conca Pirineu oriental, 1 document de la superfície del vessant del Pirineu oriental i la costa
Mediterrània fins al Delta de l’Ebre, 16 826,83 km2. Representació dels embassaments i dels canals construïts, en construcció, amb el projecte aprovat i en estudi.
● Estany Gento / Molinos, 1912-1915, 32 documents d’obres als llacs de la zona d’Estany Gento i de
les obres de la canonada de Capdella a Molinos.
● Línea Tremp a Barcelona, 1918, 1 document de canals i sifons des de l’embassament de Sant Antoni a la central de Gavet, per un costat, i fins a Puigcercós per l’altre. Assenyalats els nuclis de
Talarn, Tremp, Vilamitjana, Palau de Noguera i Puigcercós. Les corbes de nivell i la Noguera Pallaresa.
● Mapa Espanya, 1960, 2 documents de la situació geogràfica de totes les concessions espanyoles
d’energia hidràulica, classificades per nivells de producció.
● Val d’Aran, 1952, 1 document de la situació geogràfica dels diferents salts de la Val d’Aran, amb
la potència i les superfícies de cada salt i del total de tota la comarca.
Un altre arxiu privat és el de Martí Boneta, la documentació consultada ha estat:
● Capdella, 1914, 10 documents dels habitatges construïts per a empleats i directius de la central
i del campament.
● Molinos, 1920, 1 document de les dues línies que van als pobles de la Coma de Mont-ròs i el Solà
de Bellera. Línies de 11 000 v. S’indica els metres de línia des de la central de Molinos fins als
diferents pobles.
● Capdella, 1918, 1 document de l’edifici de l’ajuntament i escola de la Torre de Capdella, finançat
per l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña SA.
Finalment és important remarcar les consultes a dos llibres, que al no tractar-se d’un arxiu, els plànols i la documentació referenciada no s’ha inclòs a l’inventari però serveix com a exemple del potencial que hi ha a l’arxiu del Ministerio de Fomento. Són dos llibres publicats per Joan Carles Alayo
i Manubens. Les dues obres són el compendi més complet sobre el procés d’electrificació de Catalunya des de 1875 fins a l’actualitat. La millor font d’informació de centrals hidroelèctriques i obres
realitzades. A mode d’exemple s’enumeren els plànols de l’obra “L’electricitat a Catalunya: de 1875
a 1935”, publicat el 2007 per Pagès edicions:
● Mapes generals, de diferents èpoques, 11 documents de les primeres xarxes d’Alta Tensió a Espanya i Catalunya i municipis de Catalunya amb enllumenat públic entre 1897 i 1905.
● La Noguera de Tor, 1914, 1 document de l’aprofitament dels estanys de Travessani, de les Monges
i altres de la capçalera del riu Tor, fórmula similar a la que s’havia projectat a Capdella. L’empresa era Fuerzas Hidráulicas del Alto Pirineo, SA. Creada el 1913 i impulsada per Emili Riu (que
tenia la majoria d’accions).
● Gerri de la Sal, 1935, 1 document de la xarxa de 2 000 v subsidiària de la central de Gerri de la
Sal. Alimentava elèctricament els 10 pobles que formen part de la seva rodalia: Peracalç, Canals,
Pujol, Peramea, Gerri, Compte, Bresca, Useu i Baén.
En forma de resum, a la taula 3 enumera el nombre de fitxes corresponents a cada central i arxiu
consultat. En total 497 plànols s’han identificat i inventariat en aquest inventari segons:

Identificació i caracterització de la cartografia existent
Els plànols de les centrals hidroelèctriques aporten un gran ventall de tipus de centrals i en èpoques diferents. En aquest sentit, cal destacar que a l’AGA s’ha localitzat informació del Molí de Tremp
de 1905 i 1914 segons la qual el Molí estava en funcionament abans de l’arribada de Riegos y Fuerzas
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Arxiu

Obra

AGA

Camarasa
Línia Talarn - Camarasa
Esterri d’Àneu
Cledes
Cledes 1947
Cledes: variants
Mina Margarita
Molí Sort 1905
Molí Tremp 1905
Molí Tremp 1911
Camarasa
Carretera Capdella
Espot
La Plana de Mont-ros
Memòries CHE
Arties
Gerri de la Sal
Llavorsí
Talarn
La Pobla de Segur
Carretera Senterada
Pont de Suert

7
7
3
12
4
9
1
3
3
7
9
6
53
6
32
9
14
35
1
1
17
51

Capdella
La Pobla de Segur
Sossís
Talarn

37
5
21
8

C. Pallars Jussà

Fitxes

Arxiu

Obra

C. Pallars Sobirà

Rialp
Santa Magdalena
Monternatró, Vallespir i Mal Pas
Salt de Llavorsí
Campament de Rivera

Fitxes
14
18
13
1
3

Ajuntament Esterri El Pi
Salt d’Esterri

20
8

Izard - Forellad

Camarasa
Conca Pirineu oriental
Estany Gento / Molinos
Línia Tremp - Barcelona
Mapa Espanya
Val d’Aran

1
1
32
1
2
1

Martí Boneta

Cases centrals Capdella
Línia
Ajuntament

10
1
1

Casa Monsó Salàs

Central de Talarn
Zona Pantà Sant Antoni
Gerri de la Sal
Tavascan

1
4
3
1

Total

497

Taula 3. Nombre de fitxes consultades per arxius

del Ebro. Els clients no eren només de la ciutat de Tremp; l’energia produïda donava servei a diferents pobles de la conca de Tremp, fins a Isona, i a Salàs del Pallars.
El resultat de la recerca va més enllà d’una relació de plànols i de fitxes, objectiu del treball. En
aquest sentit pot aportar informació en molts àmbits de la ciència i de la tecnologia històrica, i el
gran valor adjacent als plànols per a estudis futurs a nivell de:
i) Geologia:
● Estudi de les filtracions de l’embassament de Camarasa, realitzat els mesos de setembre i octubre de 1924. L’estudi va definir perfectament les zones permeables i la seva extensió, cosa
que va permetre localitzar les filtracions i la seva correcció.
ii) Arquitectura:
● Plànols dels habitatges construïts al campament de la central de Capdella: façanes, teulats,
talls transversals i longitudinals, plantes...
iii) Camins, carreteres i ponts:
● Plànol del trajecte de la carretera de la Pobla de Segur a Capdella, punts quilomètrics 10,140
(Senterada) i 16,308, amb el nom dels propietaris de les terres adjacents a la carretera i als
pobles. Carretera construïda per Energía Eléctrica de Cataluña SA.
● Enginyeria industrial, tant de les petites infraestructures, ja iniciades abans de l’arribada de
les empreses estrangeres i el gran impuls de la indústria hidroelèctrica, com de les obres realitzades per aquestes empreses.
● Maria Roca, Sara Farré i Angel Feliu eren propietaris del molí fariner de Tremp. El tenen llogat
a Mariano Escudero que va canviar els artefactes del molí per una turbina Fontaine Girard
d’eix vertical, amb una força de 75 cavalls. La força produïda es transformava en energia elèctrica per mitjà d’un alternador trifàsic. El 1905 demana permís per a la creació de dues línies
de conducció d’energia elèctrica per als pobles de Conques, Figuerola d’Orcau, Isona, Salàs i
Talarn.
● 45 perfils transversals de canonada forçada de Capdella a Molinos.
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iv) Geografia:
● Mapa de la conca del Flamisell i llacs de la zona d’Estany Gento amb les canonades dels tres
salts de la Vall Fosca.
● Canals i sifons des de l’embassament de Sant Antoni a la central de Gavet, per un costat, i fins
a Puigcercós, per l’altre. Assenyalats els nuclis de Talarn, Tremp, Vilamitjana, Palau de Noguera
i Puigcercós. Les corbes de nivell i la Noguera Pallaresa.
● Mapa Alt Àneu. S’assenyala la canonada des d’Espot fins a la central, carretera de Balaguer a
la frontera i la Noguera Pallaresa.

Organització de l’inventari
Els plànols esmentats s’han organitzat per centrals agrupades per conques i segons la seva ubicació
geogràfica, de NE a SW, seguint els cursos dels rius de cada conca (partint de la seva capçalera) i de
les centrals hidroelèctriques de les quals es disposava d’informació a inventariar.
L’objectiu de l’inventari era elaborar un llistat simple dels documents inventariats de cada central
i proporcionar un producte final que complís amb els requisits marcats:
● Amb la memòria s’estableix un context a l’inventari amb una doble funció: i) descriure la metodologia i el context del projecte, ii) descriure breument un marc històric i geogràfic dels documents inventariats.
● Presentar els resultats de l’inventari d’una manera dinàmica i atractiva que pot anar més enllà
de l’elaboració d’un document digitalitzat. Per no renunciar a aquest objectiu ni a la comoditat
i versatilitat d’un document pdf, s’ha pensat posar a l’inici un índex visual i posar portades de
cada central acompanyades de documentació gràfica relacionada (es dóna preferència a la digitalitzada per fer més visible el valor dels plànols inventariats).
● Per la seva naturalesa és previst que l’usuari d’aquest inventari tingui un perfil tècnic, ja que
segurament estarà relacionat amb l’àmbit de la recerca de les centrals hidroelèctriques. Per tal
d’ampliar el ventall d’usuaris, els resultats es presenten en dos nivells:
i) 1r nivell: Inventari del patrimoni hidroelèctric: A nivell de síntesi i més divulgatiu, la primera
part de l’inventari presenta la informació inventariada més rellevant de cada document inventariat com ja s’ha explicat.
ii) 2n nivell: En el document annex d’aquest inventari i a nivell més detallat. Destinat a les persones que tinguin interès en recuperar, consultar o vulguin simplement conèixer tots els detalls del document original inventariat del qual es fa referència.
Cal destacar que ambdós nivells no són excloents perquè el primer permet visualitzar ràpidament els documents inventariats gràcies a les dades claus que es presenten de cada document.

Àmbit geogràfic
El treball de recerca ha permès localitzar, identificar i inventariar la documentació de diferents centres
i institucions relacionades amb els estudis cartogràfics i geològics que varen portar a terme les empreses hidroelèctriques implantades al Pirineu a partir de començament del segle XX. Les tres conques
on s’ha trobat la documentació, amb les diferents centrals, són:
i) Conca de la Noguera Pallaresa
Pallars Jussà: Sossís, Estany Gento/Sallente, Capdella, Molinos, la Plana de Mont-ros, la Pobla
de Segur, Talarn/Sant Antoni, Molí de Tremp.
Pallars Sobirà: Tavascan, Esterri d’Àneu, Montamara, Sant Maurici, Espot, la Torrassa,
Llavorsí/Cardós, Rialp, Molí de Sort, Gerri de la Sal, Mal Pas, Monternatró i Vallespir.
La Noguera: Camarasa.
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ii) Conca de la Noguera Ribagorçana
Central del Pont de Suert.
iii) Conca de la Garona
Val d’Aran: Arties, Vielha.
Com hem comentat anteriorment, s’ha decidit no incloure la central de Serós, l’única central que tot
i trobar informació s’ha descartat per no formar part de les conques del Pirineu.

Àmbit històric
A Catalunya sempre hi ha hagut una forta implantació industrial, però amb una gran escassetat de
recursos energètics. Entre final segle XIX i inici segle XX té lloc la Segona Revolució Industrial, que
presenta com un dels factors més característics l’aprofitament de les diverses possibilitats que oferia i ofereix l’aigua dels rius com a font d’energia més important en substitució del vapor. D’aquesta
manera la indústria catalana anirà cada vegada depenent menys del carbó com a matèria primera,
ja que era un producte escàs i per tant s’havia d’importar. Això repercutia en els costos de producció
de la indústria, a més d’una dependència excessiva dels recursos energètics d’altres països.
La utilització de l’aigua com a font d’energia no és un fenomen nou, en el període preindustrial gran
part de la indústria tradicional ja feia servir l’aigua com una força motriu: fargues, serradores, molins
fariners, molins d’oli, molins paperers, etc. utilitzaven l’aigua de rius i torrents per fer moure els instruments necessaris en les diverses fases dels processos de producció.
Dins d’aquest primer període podem parlar de dues etapes ben diferenciades. En la primera, entre
final del segle XIX i principi del XX, són els inicis o antecedents de la gran producció industrial d’energia elèctrica. Els centres productors d’electricitat estaven localitzats al voltant dels centres industrials de l’àrea de la ciutat de Barcelona. La segona etapa, des de 1910 fins a la Guerra Civil, es
caracteritza per les primeres grans construccions de centrals hidroelèctriques i de les obres que
s’hauran de dur a terme en rius i llacs del Pirineu de la conca de l’Ebre.
La producció d’electricitat es desplaça cap a zones que no havien conegut el procés industrial, les
comarques del Pirineu occidental, però que tenen unes condicions naturals i geofísiques idònies
per a l’obtenció d’energia elèctrica a partir de l’explotació dels seus llacs i rius. A més hi haurà un
augment progressiu de la demanda, no només industrial, sinó també d’ús domèstic (calefacció, aparells elèctrics) i públic (enllumenat i transport urbà).
En aquesta recerca es centrarà en tres etapes concretes:

L’inici de la construcció de centrals hidroelèctriques: 1910-1939
A principi del segle XX es van resolent els problemes per poder transportar energia a grans distàncies. D’aquesta manera els centres de producció d’energia es van desplaçant des dels centres industrials de Barcelona cap a zones allunyades. Durant el segle XIX la Revolució Industrial a
Catalunya es desenvolupa a Barcelona, però a principi del XX aquesta repercutirà en altres zones.
Serà en aquest període que es van implantant al Pirineu occidental les grans companyies de producció hidroelèctrica aprofitant els avantatges naturals dels seus rius i dels seus llacs. Per aquesta
raó es creen empreses, moltes amb capital estranger, per dur a terme aquestes obres i l’explotació
de les centrals hidroelèctriques. La construcció i la posada en funcionament de les centrals hidroelèctriques les duran a terme durant aquest període tres empreses: Energía Eléctrica de Cataluña,
Riegos y Fuerza del Ebro (filial de la Barcelona Traction Ligth and Power Co. Ltd.) i Productora de Fu-
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erzas Motrices. Totes aquestes construccions aprofitaran la llera de la Noguera Pallaresa, del seu
afluent el Flamisell i dels llacs d’origen glacial de la zona d’Estany Gento. Serà el primer factor inductor de les transformacions contemporànies a les comarques del Pirineu. Però s’ha de tenir en
compte que aquest impuls ve determinat per la demanda creixent d’energia que es produeix fora
de les comarques del Pirineu. La iniciativa i la gestió de les activitats hidroelèctriques són foranes,
així com la destinació de l’energia produïda i els beneficis que deriven de la seva producció.
La relació de les empreses promotores i les principals centrals hidroelèctriques que van construir
és la següent:
● Energía Eléctrica de Cataluña SA construirà dues centrals hidroelèctriques a la Vall Fosca: central
de Capdella (1911-1914) i Molinos (1917-1919).
● Riegos y Fuerza del Ebro construirà: central de Sossís (1912-1913), central de Talarn (1912-1916),
central de Gavet (1920-1931), central de Terradets (1930-1935) i central de Camarasa (1917-1920).
● La Productora de Fuerzas Motrices construirà la central de la Pobla de Segur (1918-1923) i la central de Cledes (1920).
El 1923 la Barcelona Traction va prendre el control d’Energía Eléctrica de Cataluña SA adquirint d’aquesta manera una posició gairebé monopolista en la producció i distribució d’electricitat. El sistema de producció i transport de les dues companyies va quedar integrat a través de la Unión
Eléctrica de Cataluña. Fora del control de la Barcelona Traction van quedar tan sols dues companyies
importants molt menors: Catalana de Gas i Electricitat, hereva dels actius de la Central Catalana d’Electricitat, i la Cooperativa de Fluid Elèctric, una societat fundada el 1921 que va obtenir diverses
concessions hidràuliques al Cardener i al Segre.

L’etapa de consolidació: 1940-1970
Aquesta etapa es caracteritza per la desaparició de la Barcelona Traction Ligth and Power Co. Ltd.
com a empresa el 1948, quan declara la seva fallida. Els seus béns els adquirirà Forces Elèctriques
de Catalunya SA (FECSA). Aquesta empresa, que feia poc temps que s’havia creat, es farà càrrec de
tota la producció i distribució d’electricitat de l’empresa desapareguda.
La potència instaŀlada a Catalunya gairebé no va créixer durant la dècada de 1940. Els anys d’autarquia van transcórrer així enmig de constants restriccions en el subministrament elèctric, que van
durar fins a 1954.
Aquest segon cicle d’expansió hidràulica es va enlairar al començament de la dècada de 1950 i es
va estendre fins a 1970. Es diferencia de l’anterior en un aspecte important: el protagonisme del capital públic a les inversions hidràuliques. En efecte, una societat dependent de l’Instituto Nacional
de Industria, l’Empresa Nacional Hidroelèctrica de la Ribagorçana (ENHER), que havia estat creada
el 1946, serà l’encarregada de suplir la paràlisi inversora del sector privat. A aquesta companyia es
deuen les més ambicioses construccions hidràuliques escomeses durant els anys cinquanta i seixanta. El seu àmbit d’actuació se cenyirà, en primer terme, a la conca de la Noguera Ribagorçana,
sobre la qual construirà les grans preses d’Escales (1955) i Canelles (1960). En la dècada de 1960 arribarà el torn de les obres més costoses i compromeses, emplaçades ja en el curs inferior de l’Ebre.
Es tracta dels enormes embassaments de Mequinensa (1966) i Riba-roja (1969), la capacitat d’emmagatzematge conjunt supera els 1 700 hectòmetres cúbics. Les centrals de Mequinensa (312 000 kW)
i Riba-roja (265 000 kW) van passar a ser les més potents de Catalunya, ampliant notablement la capacitat de subministrament hidroelèctric. Aquestes centrals estan fora d’aquest estudi.
Al mateix temps que ENHER iniciava la seva activitat, es produïa una nova reordenació en el sector
elèctric. El 1946 Catalana de Gas, després de prendre el control de la Cooperativa de Fluid Elèctric, va
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constituir Hidroelèctrica de Catalunya, una societat encarregada de canalitzar les seves activitats en
l’àmbit elèctric. Una modificació de les tarifes elèctriques, acordada el 1951, va servir d’estímul perquè
les companyies privades assumissin un nou programa d’inversions hidràuliques. Els projectes de
FECSA es van concretar a la Val d’Aran durant els anys cinquanta. Allà es va procedir a la construcció
d’un conjunt de centrals de salt, amb una potència sumada de 126 000 kW. Posteriorment, la mateixa
companyia va iniciar l’aprofitament de la Noguera de Cardós (Pallars Sobirà) construint dos grans
centrals: a Llavorsí (1966) i a Tavascan (1970). La mateixa comarca del Pallars Sobirà serà el principal
focus d’activitat de l’Hidroelèctrica de Catalunya, amb l’edificació d’un conjunt de centrals hidràuliques entre les quals destaquen les d’Espot (1953), Sant Maurici (1954), la Torrassa (1955) i Esterri (1958).

L’etapa final: 1970-1985
La posada en marxa de la producció termonuclear comporta una nova innovació en els processos
de generació hidroelèctrica: les centrals de bombament o de recuperació. La finalitat d’aquestes
centrals és millorar la utilització dels recursos, actuant com a complement de les instaŀlacions tèrmiques i, en particular, de les centrals termonuclears. La primera central de bombament es va inaugurar el 1974. Es tracta de la central de Montamara, construïda per FECSA, que tenia una potència
de 88 000 kW. A la dècada dels vuitanta van entrar en servei les centrals recuperadores de Sallente,
Tavascan i Moralets. La central de Sallente (451 MW), emplaçada al costat de l’Estany Gento (Pallars
Jussà), és en l’actualitat la central hidroelèctrica de major potència de Catalunya.
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1
Cartografia general
de les centrals
del Pirineu occidental

Cartografia general
CG1.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols relacionats amb les diverses fases de concessió a
Domingo Sert en la Noguera Pallaresa
Cartografia general de les centrals del Pirineu occidental
Noguera Pallaresa
1912
Fases de concesión de D. Domingo Sert: Noguera Pallaresa, de Pobla a Camarasa. Mapes relacionats amb les diverses fases de concessió a Domingo Sert en la Noguera Pallaresa des de Pobla a Camarasa: 1901 i 1907
(tres salts) 1910 (salt unificat) 1912 i l’ampliació sol·licitada.

CG1.1a

Fases de concessió.

CG1.1b

Perfil longitudinal del 1910 i perfil longitudinal del 1912.

CG1.1c

Perfil longitudinal de la ampliación solicitada. Detalle del embalse en la
desembocadura del Flamisell.

CG1.1d

Mapa de la cuenca del Rio Noguera Pallaresa (Mapa del Pallars Jussà, Alta
Ribagorça, Val d’Aran fins a Camarasa. Llera del Segre per l’Alt Urgell. Es
detalla la superfície de l’embassament de Sant Antoni amb els regadius
inundats i la nova zona de regadius de la Conca de Tremp).

CG1.1e

Perfiles de los ríos que con el Noguera Pallaresa forman el Segre (Perfils
dels rius: la Bonaigua, Espot, la Noguera de Cardós, Ferrera, el Flamisell,
la Noguera Ribagorçana, el Segre i la Noguera Pallaresa).

CG1.1f

Panorama de las vertientes de la Cuenca del Rio Noguera Pallaresa (Cims
de muntanya (amb nom i alçada) i poblacions de tota la conca de la Noguera Pallaresa).

CG1.1g

Croquis geológico del terreno ocupado por el embalse de San Antonio.

CG1.1h

Plano topográfico de la presa de Tremp. Plano de Mr. Crosby y sondeos
practicados en el estrecho de San Antonio (Plànol topogràfic dividit en 25
zones. Cada zona marca el tipus de material).

CG1.1h

Confluencia del rio Flamisell con el Noguera Pallaresa. Plano de Mr. Crosby
y sondeos practicados en el estrecho de San Antonio.

29

Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Cartografia hidrològica
CH1.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Conjunt de plànols relacionats amb un estudi hidrològic
realitzat per estudiar la viabilitat de la central d’Espot
Central d’Espot
Catalunya i Pallars Sobirà
1951
Estudi hidrològic realitzat per estudiar la viabilitat de la central d’Espot
però que engloba informació de Catalunya i del Pallars Sobirà ja que estudia la hidrologia en un sentit més ampli.

CH1.1a

Figura nº 1 (de la memòria del projecte): Situación de las estaciones de
aforos dentro de las cuencas estudiadas (Mapa de la zona d’Espot amb
els rius Escrita, Peguera i Espot).

CH1.1b

Gràfico nº 1 (de la memòria del projecte): Variación altimetrica y planimetrica de la precipitación (Corba de precipitació-alçada de Llavorsí, Esterri d’Àneu, Tavascan, Capdella i Estany Gento).

CH1.1c

Precipitación total durante el año seco de 1912 (Mapa d’isohietes de Catalunya amb les diferents estacions de recollida de precipitacions de tot el
territori).

CH1.1d

Precipitación total durante el año lluvioso de 1921 (Mapa d’isohietes de
Catalunya amb les diferents estacions de recollida de precipitacions de
tot el territori).

CH1.1e

Cantidad media de precipitación anual (Mapa d’isohietes de Catalunya amb
les diferents estacions de recollida de precipitacions de tot el territori).

CH1.1f

Cantidad media de precipitación estacional (Primavera, Verano, Otoño e
Invierno) (Mapa d’isohietes de Catalunya amb les diferents estacions de
recollida de precipitacions de tot el territori).

CH1.1g

Aforos del rio Peguera. Estación de vertedero Peguera (17 taules per dia
de cada mes des de 1920 a 1936 d’“aforos” del riu de Peguera).

CH1.1h

Aforos del rio Espot. Estación de Espot 1º (17 taules per dia de cada mes
des de 1920 a 1936 d’“aforos” del riu Espot).

CH1.1i

Aforos del rio Espot. Estación de Espot 2º (17 taules per dia de cada mes
des de 1920 a 1936 d’“aforos” del riu Espot).

CH1.1j

Aforos del rio Bonaigua. Estación de Bonaigua (16 taules per dia de cada
mes des de 1916 a 1931 d’“aforos” del riu de la Bonaigua).
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Cartografia de serveis
CS1.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1949
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i la Val d’Aran
Conques Aran i Ebre
1949
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.1a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.1b

Mapa de tots els aprofitaments de les conques de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.1c

Gràfic de tots els aprofitaments de l’Ebre i de l’Aran: nom de la central i els
valors mitjans de la potència i la producció de cada central. Vertical: situació
de la central metres nivell del mar. Horitzontal: quilòmetres de distància.

CS1.1d

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.

CS1.1e

Gràfic del total de l’energia produïda l’any 1949, tèrmica i hidràulica.

CS1.2
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1950
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i de la Val
d’Aran
Conques Aran i Ebre
1950
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.2a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.2b

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.

CS1.2c

Planta i central de Seròs abans de l’incendi.

CS1.2d

Plànol situació i planta de Seròs reconstruïda.

CS1.2e

Plànol sala de generadors.

CS1.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1951
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i de la Val
d’Aran
Conques Aran i Ebre
1951
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.3a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.3b

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.
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CS1.4
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1952
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments del Ebre i de la Val
d’Aran
Conques Aran i Ebre
1952
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.4a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.4b

Producció de les energies produïdes l’any 1952: hidràulica i tèrmica.

CS1.5
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1953
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i de la Val
d’Aran
Conques Aran i Ebre
1953
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.5a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.5b

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.

CS1.6
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1954
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i de la Val
d’Aran
Conques Aran i Ebre
1954
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.6a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.6b

Producció de les energies produïdes l’any 1954: hidràulica i tèrmica.

CS1.6c

Mapa de tots els aprofitaments de les conques de l’Aran i de l’Ebre: sol·licitud concedida, en construcció i en explotació.
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CS1.7
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1955
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i de la Val
d’Aran
Conques Aran i Ebre
1955
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.7a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.7b

Gràfic del total de l’energia produïda l’any 1955: tèrmica i hidràulica.

CS1.8
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments de l’any 1957
Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i de la Val
d’Aran
Conques Aran i Ebre
1957
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.

CS1.8a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de l’Ebre.

CS1.8b

Gràfic del total de l’energia produïda l’any 1957: tèrmica i hidràulica.

CS1.9
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Concesiones de energía hidráulica
superiores a 100 C.V. Total en España 4.734.593 C.V.
Concessions hidràuliques a Espanya
Estat Espanyol
Aprox. 1960
Situació geogràfica de totes les concessions espanyoles d’energia hidràulica, classificades per nivells de producció.

CS1.10
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Cuenca del Pirineo Oriental
Concessions hidràuliques del Pirineu oriental
Pirineu oriental
Desconegut
Superfície del vessant del Pirineu oriental i costa Mediterrània fins al
Delta de l’Ebre, 16 826,83 km2. Representació dels embassaments i canals
construïts, en construcció, amb el projecte aprovat i en estudi.
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CS1.11
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Plano topográfico del Noguera-Pallaresa desde Tremp a Barcelona
Concessions hidràuliques Noguera Pallaresa
Pallars Jussà
1918
Canals i sifons des de l’embassament de Sant Antoni a la central de Gavet,
per un costat, i fins a Puigcercós per l’altre. Assenyalats els nuclis de Talarn, Tremp, Vilamitjana, Palau de Noguera i Puigcercós. Les corbes de nivell i la Noguera Pallaresa.
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Gràfic de la situació dels aprofitaments hidroelèctrics projectats a Catalunya (en explotació, en construcció o amb concessió soŀlicitada
o concedida). Confederación Hidroeléctrica del Ebro, desembre 1954. Font: Archivo General de la Administración (AGA).
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Gràfic esquemàtic dels aprofitaments hidroelèctrics de les conques de la Garona i de l’Ebre, incloent els aprofitaments dels seus afluents
en el territori espanyol. Inclou també les seves característiques principals i les seves projeccions en planta i alçada. Confederación
Hidroeléctrica del Ebro, desembre 1954. Font: Archivo General de la Administración (AGA).

36

Inventari del patrimoni hidroelèctric – Cartografia general de les centrals del Pirineu occidental

37

2
Central de Tavascan
Lladorre-Tavascan-Noguera
de Vallferrera
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1966-1971
1971
152,5 MW
Lladorre
FECSA

Existeixen dues centrals, Tavascan superior, amb un desnivell
de 875 metres, i Tavascan inferior, amb un desnivell de 245
metres. Construïdes entre 1962 i 1966. Utilitzen principalment
l’aigua del llac natural d’origen glacial amb més capacitat del
Pirineu espanyol, el llac de Certascan situat a 2 300 m d’altitud amb una capacitat de 18 000 000 litres d’aigua i una profunditat aproximada de 100 m.

Cartografia general
CG2.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del Campament de Ribera
Tavascan / Montamara
Pallars Sobirà
Aprox. 1966
Plànols del campament de Ribera: Ribera de Cardós. Viviendas de empleados y residencias. Campamento obrero y dispensarios. Oficinas, talleres y almacenes. Campo almazamiento tubería.

CG2.1a

Full 1: Croquis general.

CG2.1b

Full 2: Espais dels edificis detallat: espai actual del campament i urbanització previsible.

CG2.1c

Full 3: Línea eléctrica de 25 kv. Línea eléctrica de baja. Red abastecimiento
agua campamento. Tubería de bombeo. Tubería pueblo de Ribera.

CG2.2
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Plànol de les derivacions dels rius de Tavascan i de Lladorre
per la central de Tavascan
Central de Tavascan
Conques aportacions dels rius de Tavascan i de Lladorre
Desconegut
Plànol en planta de la morfologia del terreny, incloent llacs, barrancs i
afluents de les conques del rius de Tavascan (Tabescan) i de Lladorre. S’hi
representen també els canals de derivació, les preses, les càmeres de decantació, d’aigua i la central de Tavascan.

41

4
Central d’Espot
Riu de Peguera
(la Noguera Pallaresa)
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1950-1953
1955
4,4 MW
Espot
Hidroelèctrica de Catalunya

Situada a la Noguera Pallaresa, per sota del Pantà de la
Torrassa, dins del terme municipal d’Espot, a la comarca
del Pallars Sobirà. Les obres de construcció van durar tres
anys de 1950 a 1953. La central aprofita les aigües de l’Escrita i de la Mola, i salta un desnivell de 410 metres a través
d’una conducció d’aigua de gran volum, perfectament visible des de tota la vall.

Cartografia general
CG4.1
Títol

El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols de la “Carpeta 1. Proyecto de construcción del aprovechamiento de aguas del rio Espot para producción de energía eléctrica
denominado Salto Espot”. Término municipal de Espot - Prov. De Lérida.
Catalana de Gas y Electricidad, S.A.
Central d’Espot
Terme municipal d’Espot
1947
Inclou els plànols annexos a la memòria i del document de plànols de la
“Carpeta 1 del Proyecto de construcción del aprovechamiento de aguas
del rio Espot para producción de energía eléctrica denominado Salto
Espot”. Término municipal de Espot - Prov. De Lérida. Catalana de Gas y
Electricidad, S.A.

CG4.1a

Anejo nº 1. Gráfico de presiones y espesores de la chapa de la tubería a presión (Gràfic dels 10 trams de la canonada amb les pressions i espessors).

CG4.1b

Anejo nº 2. Cálculo gráfico-estático de los puntos fijos y apoyos de la tubería de presión (9 tipologies de massissos, segons les pressions sobre el
terreny).

CG4.1c

Plànol nº 1. Mapa Alt Àneu, s’assenyala la canonada des d’Espot fins a la
central, carretera de Balaguer a la frontera i a la Noguera Pallaresa.

CG4.1d

Plànol nº 2. Plànol general, des de la primera presa a més de 1 400 metres
d’alçada fins a la central a la carretera de Balaguer a França, junt a la Noguera Pallaresa. La canonada passa en paraŀlel al riu Espot per unes galeries
fins a arribar a una càmera d’aigua que amb una canonada de 895,90 metres
arriba a la central. Allí construeixen un canal de desguàs que aboca les aigües a la Noguera Pallaresa. Estan assenyalades les corbes de nivell i els diferents barrancs, bordes i propietaris per on que passa la canonada.

CG4.1e

Plànol nº 3. Perfil longitudinal del canal, des de la presa fins a la càmera
d’aigua. km 0: presa. km 1: Tipus A: canal cobert de 902,4 metres. Tipus B:
túnel nº 1 de 134 metres. km 2: Tipus A: canal cobert de 1 040,40 metres.
Tipus B: túnel nº 2 de 95 metres. Tipus A: canal cobert de 390 metres. km 3:
Tipus C: túnel nº 3 i galeria “ensanchada” de 977 metres.
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CG4.1f

Plànol nº 4. Seccions del tipus del canal: Tipus A (canal cobert). Tipus B
(canal en galeria). Tipus C (galeria “ensanchada”).

CG4.1g

Plànol nº 5. 105 perfils transversals de la canonada en tot el seu recorregut.

CG4.1h

Plànol nº 6. Plànols de la presa i del poble d’Espot, presa d’aigua, desarenador. Planta i seccions.

CG4.1i

Plànol nº 7. Emplaçament de tot el recorregut de la canonada a pressió
des de la càmera d’aigües fins a la casa de màquines i desguàs.

CG4.1j

Plànol nº 8. Perfil longitudinal de la canonada a pressió i canal de desguàs,
des de la càmera d’aigües fins a la casa de màquines i deguàs. Seccions de
diferents trams de canonada i canal: creuament de camins i barrancs.

CG4.1k

Plànol nº 9. Obres d’accidents de terreny: aqüeducte sobre el barranc de
Finestrelles. Seccions longitudinals i transversals.

CG4.1l

Plànol nº 10. Casa de màquines: planta i seccions. Alçat i planta.

CG4.2
Títol

El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Conjunt de plànols de la “Carpeta 2. Proyecto de construcción del aprovechamiento de aguas del rio Espot para producción de energía eléctrica
denominado Salto Espot”. Término municipal de Espot - Prov. de Lérida.
Catalana de Gas y Electricidad, SA.
Central d’Espot
Terme municipal d’Espot
1943, 1948
Inclou els plànols annexos a la memòria i del document de plànols de la
“Carpeta 2 del Proyecto de construcción del aprovechamiento de aguas
del rio Espot para producción de energía eléctrica denominado Salto
Espot”. Término municipal de Espot - Prov. De Lérida. Catalana de Gas y
Electricidad, S.A.

CG4.2a

Anejo nº 1. Cálculo gràfico-estático del Caballete de la pasarela de servicio
sobre la presa (Gràfic dels càlculs del cavallet i comporta).

CG4.2b

Anejo nº 2. Cálculo gràfico-estático de los puntos fijos y apoyos de la tubería de presión (7 tipologies de massissos, segons les pressions sobre el
terreny. I 2 suports i 2 pilars).

CG4.2c

Plànol nº 1. Mapa Alt Àneu. S’assenyala la canonada des d’Espot fins a la
central, carretera de Balaguer a la frontera i la Noguera Pallaresa.

CG4.2d

Plànol nº 2. Plànol general, des de la primera presa a més de 1 400 metres
d’alçada fins a la central a la carretera de Balaguer a França, junt a la Noguera Pallaresa. La canonada passa paraŀlel al riu Espot per unes galeries
fins a arribar a una càmera d’aigua que amb una canonada de 895,90 metres arriba a la central. Allí construeixen un canal de desguàs que aboca
les aigües a la Noguera Pallaresa. Estan assenyalades les corbes de nivell
i els diferents barrancs per on passa la canonada.

CG4.2e

Plànol nº 3. Perfil longitudinal del canal, des de la presa fins a la càmera
d’aigua. Km 0: presa. Km 1: Tipus A: canal cobert de 894,90 metres. Tipus
B: túnel nº 1 de 134 metres. Km 2: Tipus A: canal cobert de 1 040,40 metres.
Tipus B: Túnel nº 2 de 95 metres. Tipus A: canal cobert de 415,20 metres.
Km 3: Tipus C: túnel nº 3 i galeria “ensanchada” de 977 metres.
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CG4.2f

Plànol nº 4. Seccions del tipus del canal: Tipus A (canal cobert). Tipus B
(canal en galeria). Tipus C (galeria “ensanchada”).

CG4.2g

Plànol nº 5. 105 perfils transversals de la canonada en tot el seu recorregut.

CG4.2h

Plànol nº 6. Plànols de la presa i del poble d’Espot, presa d’aigua, desarenador. Planta i seccions.

CG4.2i

Plànol nº 7. Emplaçament de tot el recorregut de la canonada a pressió
des de la càmera d’aigües fins a la casa de màquines i desguàs.

CG4.2j

Plànol nº 8. Perfil longitudinal de la canonada a pressió i canal de desguàs, des de la càmera d’aigües fins a la casa de màquines i desguàs. Seccions de diferents trams de canonada i canal: creuament de camins i
barrancs.

CG4.2k

Plànol nº 9. Obres d’accidents de terreny: aqüeducte sobre el barranc de
Finestrelles amb “alivaidero de sifón”. Seccions longitudinals i transversals.

CG4.2l

Plànol nº 10. Casa de màquines: planta i seccions. Alçat i planta. Secció
transversal i longitudinal de la turbina i alternador. Planta i secció horitzontal.

CG4.2m

Plànol nº 11. Gràfic dels anys 1949 (a partir de març), 1950, 1951, 1952 i 1953
(fins al mes de març) on es reflecteix la classe d’obra de cada mes, el nombre de treballadors necessaris per a cada tipus de feina (excavació, obra
de fàbrica i muntatge), el cost mensual de l’obra i el total (34 500 000 pessetes) i el consum total de dinamita (42 tones) i de ciment (3 800 tones).

CG4.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del “Proyecto de replanteo de aprovechamiento
hidroeléctrico del rio Espot”
Central d’Espot
Terme municipal d’Espot
1951
Inclou els plànols annexos a la memòria i del document de plànols del
“Proyecto de replanteo de aprovechamiento hidroeléctrico del rio Espot,
cuya concesión fue otorgada a Catalana de Gas y electricidad, SA por O.M.
De 4 de Agosto de 1948, denominado Salto de Espot. Formulado en virtud
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de la O.M. de 6 de juliol de 1950 relativo al plan de construcción de los
Saltos de que es concesionaria en la cuenca del río Noguera Pallaresa”.

54

CG4.3a

Anejo nº 3. Cálculo gráfico de los espesores de la tubería a presión (Espessor de la canonada en els 7 diferents trams: des de 1 375 mm en el primer tram fins a 992,808 mm en el darrer tram).

CG4.3b

Anejo nº 4. Cálculo grafosfático de los macizos de anclaje (Tipus de construcció que s’ha tingut en compte en projectar la canonada: canvis del
diàmetre interior, juntes de dilatació i dels petits murs on s’assenta la canonada).

CG4.3c

Anejo nº 5. Cálculo del acueducto sobre el Barranco de Finestrelles (Secció transversal de l’aqüeducte i el càlcul gràfic dels ferros).

CG4.3d

Plànol nº 1. Mapa Alt Àneu. S’assenyala la canonada des d’Espot fins a la
central, carretera de Balaguer a la frontera i la Noguera Pallaresa.

CG4.3e

Plànol nº 2. Plànol general, des de la primera presa a més de 1 400 metres
d’alçada fins a la central a la carretera de Balaguer a França, junt a la Noguera Pallaresa. La canonada passa en paraŀlel al riu Espot per unes galeries fins a arribar a una càmera d’aigua que amb una canonada de
895,90 metres arriba a la central. Allà hi construeixen un canal de desguàs
que aboca les aigües a la Noguera Pallaresa. Estan assenyalades les corbes de nivell i els diferents barrancs, bordes i propietaris per on passa la
canonada.

CG4.3f

Plànol nº 3. Perfil longitudinal del canal, des de la presa fins a la càmera
d’aigua.

CG4.3g

Plànol nº 4. Diferents seccions de la presa d’aigua.

CG4.3h

Plànol nº 5. Perfils i alçat de la presa.

CG4.3i

Plànol nº 6. Imatge amb les mesures de diàmetre i espessos de la canonada.

CG4.3j

Plànol nº 7. 81 Perfils transversals de la canonada.

CG4.3k

Plànol nº 8. Planta i seccions de la captació. Aqüeducte sobre el barranc
de la Mata.

CG4.3l

Plànol nº 9. Planta i seccions de l’aqüeducte.

CG4.3m

Plànol nº 10. Planta i seccions del dipòsit.

CG4.3n

Plànol nº 11. Canonada des del dipòsit regulador a la central.

CG4.3o

Plànol nº 12. Perfil longitudinal de la canonada.

CG4.3p

Plànol nº 13. Canonada i seccions de l’obra.

CG4.3q

Plànol nº 14. Planta i seccions longitudinal i transversal de la planta.

5
Central de Llavorsí
la Noguera Pallaresa
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1961-1965
1966
52,8 MW
Llavorsí
FECSA

És integrada dins del complex hidroelèctric de la Vall de
Cardós, ja que aprofita les aigües de la Noguera de Cardós,
a través d’una canonada subterrània que connecta les
dues valls. Té una presa de planta recta, tipus gravetat,
amb una longitud de coronació de 56,60 metres i una alçada sobre la llera del riu de 28,70 metres.

Cartografia general
CG5.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte constructiu del salt de Llavorsí, promogut per la Societat Catalana de Gas y Electricidad
Salt de Llavorsí
Pallars Sobirà
1948
Proyecto de construcción del aprovechamiento de aguas del rio Noguera
pallaresa, para producción de energía eléctrica denominado Salto de Llavorsí. Términos municipales de Escaló y Llavorsí (Prov. De Lérida). Catalana
de Gas y Electricidad.

CG5.1a

Plano nº 1: Gráfico de recursos hidráulicos (Gràfics dels cabals d’aigua per
mes durant els anys: 1924 (sec), 1922 (mitjà) i 1919 (nevades)).

CG5.1b

Plano nº 2: Diagramas de esfuerzos y detalle de la sección del Acueducto
sobre el Barranco de la Viñasa (Secció de l’aqüeducte).

CG5.1c

Plano nº 3: Perfil longitudinal (Perfil del canal).

CG5.1d

Plano nº 4: Emplazamiento de la Presa y toma de agua (Situació de la
presa i el seu entorn).
Plano nº 5: Emplazamiento de la Presa y toma de agua (Situació de la
presa i el seu entorn).

CG5.1e
CG5.1f

Plano nº 6: Canal de conducción (7 seccions de canal, segons la roca).

CG5.1g

Plano nº 7: Canal de conducción (12 perfils transversals del canal).

CG5.1h

Plano nº 8: Canal de conducción (Comportes d’entrada i de sortida).

CG5.1i

Plano nº 9: Canal de conducción (Aqüeducte sobre el Barranc de la Vinyasa. Planta i seccions).

CG5.1j

Plano nº 10: Depòsito regulador, tubería a presión, Central y Desagüe (Emplaçament de la central al poble de Llavorsí).

CG5.1k

Plano nº 11: Tubería a presión, Central y canal de desagüe (Perfil longitudinal de la canonada, central i canal).
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CG5.1l

Plano nº 12: Depósito regulador y Canal de descarga (Perfil longitudinal i
seccions del dipòsit i seccions).

CG5.1m

Plano nº 13: Central (Planta de la central i de diferents seccions).

CG5.1n

Plano nº 14: Cruce de la tubería a presión con la carretera de Llavorsí a
Andorra (Planta de la central i la canonada que travessa la carretera que
va a Andorra).

CG5.1o

Plano Annexo 3: Tuberria a presión (Càlcul gràfic de l’estabilitat del massís
d’encaix. Gràfic de pressions i espessor de la xapa).

CG5.2
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
CG5.2a
CG5.2b
CG5.2c
CG5.2d

Conjunt de plànols del projecte constructiu
de l’aportació de la Noguera de Cardós al salt de Llavorsí
Salt de Llavorsí
Pallars Sobirà
1953
Projecte constructiu dels elements hidràulics de l’aportació d’aigua de la
Noguera de Cardós.
Plano de situación (Plànol de la zona: Salt de Llavorsí amb la presa i la
canonada des d’Escaló i preses i canonades de Cardós i Farrera. El mapa
és ampliat fins a la Pobla de Segur i la Vall Fosca).
Plano de situación (Plànol de la zona: Salt de Llavorsí amb la presa i la
canonada des d’Escaló i preses i canonades de Cardós i Farrera).
Presa y toma del Noguera Pallaresa (Planta i seccions de la presa).
Canal Noguera Pallaresa (Canal de la Noguera Pallaresa des de la central
d’Espot fins a la central de Llavorsí).

Plànol general en planta de les aportacions d’aigua de la central de Llavorsí, incloent la situació dels pobles de la zona i la topograifa.
Escala 1:25 000. 7 d’abril del 1953. Font: Archivo General de la Administració (AGA).
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CG5.2e
CG5.2f
CG5.2g
CG5.2h

Canal Noguera Pallaresa (Perfil longitudinal del canal de la Noguera Pallaresa des de la central d’Espot fins a la central de Llavorsí).
Presa y toma del Noguera de Cardós (Planta i seccions longitudinals de la
presa).
Canal del Noguera de Cardós (Planta del canal de la Noguera de Cardós).
Canal del Noguera de Cardós (Perfil longitudinal del Canal de la Noguera
de Cardós).

CG5.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
CG5.3a
CG5.3b
CG5.3c
CG5.3d
CG5.3e
CG5.3f
CG5.3g
CG5.3h
CG5.3i
CG5.3j
CG5.3k
CG5.3l

Conjunt de plànols del projecte constructiu
de l’aportació de la Vallferrera al salt de Llavorsí
Salt de Llavorsí
Pallars Sobirà
1953
Projecte constructiu dels elements hidràulics de l’aportació d’aigua de
Vallferrera.
Aportación Vallfarrera. Presa y Toma (Planta i seccions de la presa).
Canal de aportación Vallfarrera (Planta del canal de la presa fins a la Noguera de Cardós).
Perfil longitudinal del canal de aportación Vallfarrera.
Canal de aportación Vallfarrera. Sifón en el Noguera de Cardós (Detalls i
seccions del sifó).
Secciones tipo de los canales (Canals: la Noguera Pallaresa, Vallferrera i la
Noguera de Tor).
Cámara de agua, tubería y central. Planta general (Plànol de la càmera
d’aigua, canonada i central).
Camára de agua, tubería y central. Perfil longitudinal.
Camára de agua. Secciones (Detalls de la càmera i seccions).
Tubería forzada. Secciones Tipo (Diferents tipus de seccions de la canonada).
Central. Planta i secciones (Planta i seccions de la central i estació transformadora).
Canal de Desagüe. Secciones (Diferents trams del canal).
Variante carretera de Llavorsí a Alins. Perfiles longitudinales y transversales.

CG5.4
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Salto de Llavorsí. Fincas Ventana 7
Central de Llavorsí
Llavorsí, Pallars Sobirà
Aprox. 1961
Plano de las fincas afectadas por el camino de acceso a la ventana nº 7
del Canal. Término Municipal de Ribera de Cardós.
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6
Central de Rialp
Barranc de Sant Antoni
(la Noguera Pallaresa)
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1956-1959
1959
12,5 MW
Rialp
Hidroelèctrica de Catalunya

La minicentral és una construcció d’obra nova. L’aigua pel
funcionament de la central prové del Barranc de Sant Antoni i és captada per un canal d’uns 237 m aproximadament
i dipositada en una bassa situada al darrere de l’edifici amb
uns 28 m de desnivell respecte a la central. L’aigua és conduïda per un tub fins a la turbina que permet el funcionament de la resta de la maquinària. Té dues turbines Francis.

Cartografia general
CG6.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del mur de contenció del Barranc de Sant Antoni
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1961
Proyecto de un muro de contención del barranco S. Antoni en su paso por
Rialp.

CG6.1a

Emplaçament mur a Rialp.

CG6.1b

Plànol general.

CG6.1c

Perfil longitudinal (I).

CG6.1d

Perfil longitudinal (II).

CG6.2
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del mur de contenció del marge esquerra
del Barranc de Sant Antoni
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1984
Proyecto de las obras de defensa de la margen izquierda del barranco de
San Antonio con Muro de escollera para formación de camino de acceso
a la central eléctrica de Rialp (Lleida).

CG6.2a

Mapa del Pallars Sobirà, localitzant el punt de l’obra.

CG6.2b

Emplaçament mur.
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CG6.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte: “Proyecto de obras reconstrucción muro
contención y protección casco urbano de Rialp”
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1984
Proyecto de obras reconstrucción muro contención y protección casco urbano de Rialp en el margen izquierdo del barranco de S. Antonio y margen derecho Rio Noguera Pallaresa en encuentro aguas.

CG6.3a

Mapa del Pallars Sobirà, localitzant el punt de l’obra.

CG6.3b

Plànol de conjunt.

CG6.4
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Emplaçament i planta murs
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1984
Proyecto de las obras de reconstrucción de un muro simple de sostenimiento de tierras en Rialp.

CG6.5
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Conjunt de plànols del projecte: “Proyecto de construcción
del aprovechamiento hidroeléctrico en el río Santa Magdalena”
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1993
Proyecto de construcción del aprovechamiento hidroeléctrico en el río
Santa Magdalena. CH del Mal Pas (Hidrowatt S.A.).

CG6.5a

Planta de l’aprofitament general de la minicentral.

CG6.5b

Planta general de la captació.

CG6.5c

Planta de captació.

CG6.5d

Perfil longitudinal canonada.

CG6.5e

Planta accés central.

CG6.5f

Perfil longitudinal accés central.

Inventari del patrimoni hidroelèctric – Central de Rialp

CG6.6
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte: “Proyecto de voladura tipo para la apertura de la trunchera de acogida de la tubería de conducción de agua a las
centrales hidroeléctricas de Montenartró, Vallespir y Mal Pas”
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1995
Proyecto de voladura tipo para la apertura de la trunchera de acogida de
la tubería de conducción de agua a las centrales hidroeléctricas de Montenartró, Vallespir y Mal Pas. CH del Mal Pas, Monternartró y Vallespir.

CG6.6a

Plànol de situació de la zona.

CG6.6b

Plànol d’ubicació.

CG6.6c

Plànol longitudinal. Accés a la captació.

CG6.6d

Canal d’aportació. Perfil longitudinal.

CG6.6e

Planta general d’aprofitament: canonada des de la Noguera Pallaresa fins
a la central.

CG6.7
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Plànol general, situació de la central en la zona del Pallars Sobirà
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1995
Sol·licitud de llicència d’obres i activitat “Central Mal Pas” Central hidroelèctrica. CH Mal Pas.
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CG6.8
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Conjunt de plànols del projecte: “Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en el Rio Santa Magdalena, en TM de Rialp (Lérida). Santa Magdalena”
Santa Magdalena
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1985
Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en el Rio Santa Magdalena,
en TM de Rialp (Lérida). Santa Magdalena.

CG6.8a

Planta general de l’aprofitament.

CG6.8b

5 plànols de secció de la presa per zones.

CG6.8c

Plànol dels perfils tranversals i longitudinals de la presa.

CG6.8d

Planta general del canal.

CG6.8e

Perfil longitudinal del canal.

CG6.8f

Perfils transversals del canal.

CG6.8g

Planta càmera de càrrega.

CG6.8h

Seccions càmera de càrrega: secció longitudinal.

CG6.8i

Seccions càmera de càrrega: seccions 1, 2 , 3.

CG6.8j

Seccions càmera de càrrega: seccions 4, 5.

CG6.8k

Planta i perfil de la canonada forçada -A-.

CG6.8l

Planta i perfil de la canonada forçada -B-.

CG6.8m

Planta i perfil de la canonada forçada -C-.

CG6.8n

Seccions tipus de la canonada forçada i canal descàrrega. Detall junta de
dilatació.

CG6.8o

Perfils transversals de la canonada forçada.

CG6.8p

Planta general de la central i canal de desguàs.

CG6.8q

Planta de la central.

CG6.8r

Seccions de la central.
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Cartografia de serveis
CS6.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Detall de la línia pas per Rialp
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1953
Proyecto línea 110.000 v Cledes Pobla.

CS6.2
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Trajecte de la línia actual i la de construir
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1954
Proyecto Línea Sant Cosme.

CS6.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Detall de la línia
Central de Rialp
Terme de Rialp, Pallars Sobirà
1963
Paso de la Línea 220.000 V Llavorsí Pobla, por terrenos común de vecinos
de Roní.

CS6.4
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte de la línia de 25 kV
Rialp - línia Llavorsí- Baro
Central de Rialp
Rialp i voltants, Pallars Sobirà
1984
Proyecto Línea 25 kv de unión entre CH Rialp con línea Llavorsí - Baro.

CS6.4a

Trajecte de la línia.

CS6.4b

Perfil longitudinal.
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7
Molí de Sort
la Noguera Pallaresa
Any de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1928
1928
6,3 MW
Sort
Promotora de Fuerzas
Motrices SA.

Central de l’Ajuntament de Sort, que la va adquirir l’any
1928 a l’empresa productora de Fuerzas Motrices, juntament amb totes les instaŀlacions elèctriques de Rialp, Olp
i la Bastida. Aprofita un salt de 6,3 metres. Als anys 1930
tenia uns 200 usuaris. A part de Sort, la central també tenia
una línea de distribució elèctrica a la Vall d’Àssua.

Cartografia de serveis
CS7.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte: “Transporte de Energía Eléctrica
del Molino de Sort a Rialp, La Bastida de Sort y Olp”
Molí de Sort
Pallars Sobirà
1906
Sol·licitud d’autorització (al Govern de la província de Lleida, Jefatura de
obras públicas) per a imposar “servidumbre forzosa” de pas de corrents
elèctriques sobre la carretera de Balaguer a la frontera francesa, amb una
línia de transport d’energia elèctrica als pobles de Rialp, la Bastida de
Sort i Olp per a l’enllumenat públic i particular.

CS7.1a

Plano general.

CS7.1b

Cruce de carretera Río San Antón.

CS7.1c

Cruce de carretera I.

CS7.1d

Cruce de carretera II.
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8
Central
de Gerri de la Sal
la Noguera Pallaresa
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1905-1906
1906
50 MW
Gerri de la Sal (Baix Pallars)
Privada

Central que es va construir el 1905 aprofitant un molí fariner. La minicentral utilitzava una turbina Francis. L’any 1977
es va tancar ja que no tenia suficient potència per a subministrar els 7 pobles.

Cartografia general
CG8.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte “Riegos y Fuerza del Ebro SA.
Salto de Gerri. Detalles de la toma de agua”
Salt de Gerri de la Sal
Pallars Sobirà
2 d’agost de 1912
Detalls del projecte de Gerri, incloent plantes, seccions i perfils dels elements constructius de la presa d’aigua.

CG8.1a Muro de compuerta.
CG8.1b Compuertas de limpia.
CG8.1c Paso para las almadias.

Plànol de situació del Salt de Gerri de la Sal.
Font: Archivo General de la Administración (AGA).

77

Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Cartografia de serveis
CS8.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Conjunt de plànols del projecte de la canonada d’aigua
de Sort fins a Gerri de la Sal
Salt de Gerri de la Sal
Pallars Sobirà i Vall Fosca
1948
Projecte de la canonada d’aigua des de Sort fins a Gerri, passant per diferents termes municipals. S’assenyalen les 23 “ventanas”, la càmera d’aigua, la canonada forçada i la central a Gerri. Projecte que el 1901 Domingo
Sert i Badía ja adquireix el permís d’ús de l’aigua. El 1918 demana l’aprofitament de 20 000 litres per segon de la Noguera Pallaresa, entre Sort i
Gerri.

CS8.1a

Plano general.

CS8.1b

Plano de emplazamiento (Plànol de la situació de la central amb dos
grups a Gerri).

CS8.1c

Plano de situación (Mapa dels rius al nord de la Pobla de Segur –Pallars
Sobirà i Vall Fosca– amb les poblacions més importants).

CS8.1d

Planta (Canonada des de la càmera de l’aigua fins a la central i la tornada
de l’aigua al riu. S’assenyalen les corbes de nivell).

CS8.1e

Plantas y secciones (Plànols de les dues plantes, amb els diferents compartiments, secció longitudinal i transversal).

CS8.1f

Perfil longitudinal de la tuberia (Perfil longitudinal de la canonada des
del Barranc de Vallserri fins a la Ventana 23).

CS8.1g

Perfil longitudinal (Perfil des de la càmera de l’aigua fins a la central. S’indica els diferents pendents, longitud canonada i el seu espessor en cada
una de les tres zones).

CS8.1h

Perfiles transversales (147 perfils transversals de tota la canonada).

CS8.1i

Perfil longitudinal 2 (Perfil des de la càmera de l’aigua).

CS8.1j

Perfil de la planta de la central.

CS8.1k

Obras tipo para paso de barrancos (Diferents tipus de passos de barranc,
superior i inferior).

CS8.1l

Secciones tipo (Seccions del canal, del túnel i de la canonada forçada).

CS8.1m

Secciones (10 seccions de la càmera d’aigua).

CS8.1n

Secciones (Diferents tipus de seccions de la presa).

CS8.1o

Gráfico de duración de caudales para año seco (1928-1929; 1934-1935; 19351936). El valor mitjà era de 17,5, 29,5 i 45 m3/s respectivament per a cada
període.

9
Central de Sossís
la Noguera Pallaresa
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1912-1913
1913
13,24 MW
Conca de Dalt
Riegos y Fuerzas del Ebro

Va ser la primera central construïda per l’empresa Riegos
y Fuerzas del Ebro SA. Les obres es van iniciar l’any 1912, i
el juliol de 1913 es van posar en servei les tres turbines
francis. Va ser projectada per al proveïment de la fàbrica
de ciment i les obres de la presa de Sant Antoni i la central
de Talarn.

Cartografia general
CG9.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Plano del camino central de Sosís (Reparació i protecció del camí d’accés
a la central de Sossís. Plànols de la planta i dels perfils transversals i
longitudinals)
Central de Sossís
Conca de Dalt, Pallars Jussà
1942
Projecte constructiu de reparació i protecció del camí d’accés a la central
de Sossís.

Obrers durant la construcció de l’aqüeducte. Anys 1913-1914. Font: Arxiu família Casanovas Boixareu.
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Cartografia de serveis
CS9.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte constructiu del canal de protecció
Central de Sossís
Conca de Dalt, Pallars Jussà
1915-1945
Projecte constructiu del canal de protecció annex a la central de Sossís.

CS9.1a

Canal de Sossís. Obras Km 4.7 (Plànol de la construcció del riu per a la
protecció del canal de Sossís en el km. 4 700).

CS9.1b

Canal de Sossís. Obras Km 4.7 (Plànol general i perfils transversals del riu).

CS9.1c

Revistimiento Canal: km 0,720 a 0,790 (Plànol general del canal amb els
perfils V i VI).

CS9.1d

Canal de Sosis - Acueducto km 4+200. Juntas de dilatación en el empalme
de la obra con el revestimiento del canal (Plànol de l’aqüeducte, secció
transversal de l’obra, amb les bòvedes de formigó).

CS9.1e

Canal del Pallaresa - Salto de Pobla. Plano Parcelario (la Noguera Pallaresa en el seu pas per la Pobla de Segur i Sossís amb les terres de tots els
propietaris del voltant).

CS9.1f

Canal de Sosís. Obras de defensa de km 0,070 a 0,440. Canal del Pallaresa
- Salto de Pobla (Perfils transversals de la Noguera Pallaresa en el seu pas
per Sossís).

CS9.2
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Conjunt de plànols del projecte constructiu dels espigons de la presa
Central de Sossís
Conca de Dalt, Pallars Jussà
1942, 1943
Projecte constructiu dels espigons de la presa de Sossís.

CS9.2a

Espigones Presa de Sossís. Tipo de Espigon (Plànol de l’espigó, planta i diferents seccions).

CS9.2b

Espigones Presa de Sossís. Perfils (Plànol dels 4 perfils).

CS9.2c

Espigones Presa de Sossís. Protecció km 1. (Plànol dels 4 espigons del
canal).

CS9.2d

Espigones Presa de Sossís. Plànol general (Plànol dels 4 espigons del
canal amb el riu, el canal i la carretera).
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CS9.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols del projecte constructiu de la comporta
Central de Sossís
Conca de Dalt, Pallars Jussà
1944, 1946
Projecte constructiu de la modificació de la comporta de Sossís.

CS9.3a

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta. Desguace de fondo bajo el
paso de almadias (Planta i sis seccions del mur).

CS9.3b

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta. Modificación del paso de
Almadias (Plànol de la situació de la comporta i diferents seccions de la
comporta).

CS9.3c

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta. Perfil Tipo de Reparación de
la Presa de Sosís (Presa de Sossís: les reparacions que es van dur a terme
l’estiu de 1943).

CS9.3d

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta. Plano de situación (Plànol
general de la presa).

CS9.3e

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta. Desagüe de fondo en el
paso de almadias (Diferents seccions de la presa).
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10
Central de Capdella
el Flamisell
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1911-1914
1914
31,75 MW
Torre de Capdella
Energia Elèctrica
de Catalunya

Va ser una de les obres més emblemàtiques del seu temps,
ja que amb un desnivell de 800 metres va ser durant molt
de temps la central de més alçada d’Europa. Aprofita l’aigua
de la regió lacustre de les conques de Rus, Tot i Estany
Gento. Es van connectar artificialment 27 llacs. El gener de
1914 comença a enviar energia elèctrica a Barcelona, passant per davant de Riegos y Fuerzas del Ebro.

Cartografia general
CG10.1
Títol Croquis y datos pluviometricos de la estación de Estangento
y caudales de Capdella
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1951
Descripció del projecte Inclou també taules de precipitacions per any des de 1914 fins a 1946 a
l’estació d’Estany Gento. A partir de 1919 estan per mes i any.

CG10.2
Títol 1ère CHUTE sur les Rio Flamisell. Profil en long de la Conduite forcée.
1er (1m.10 de diam.), 2e (0,70 de diam.) i 3e Tronçon (0,50 de diam.)
de la Conduite forcée
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa Aprox. 1912
Descripció del projecte Perfil longitudinal de la conducció forçada. Firmat per: Léon MOURRAILLE.
Ingènier-Conselle. 15, Rue Emile Zola. Lyon.

CG10.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Proyecto de funicular. Plano general
Central de Capdella
Pallars Jussà
1914
Còpia del projecte de funicular des de la càmera d’aigua a la central. S’assenyalen els propietaris de les terres.
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CG10.4
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Situation de la conduite forcée
Central de Capdella
Pallars Jussà
1913
Plànol de situació de la conducció forçada Energía Eléctrica de Cataluña.

CG10.5
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Refigeration des transformateurs du Postes de Capdella
Central de Capdella
Pallars Jussà
1913
Plànol de refrigeració dels transformadors de la central de Capdella.

CG10.6
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

1ère CHUTE sur les Rio Flamisell. Emplacement de l’Usine
Central de Capdella
Pallars Jussà
Aprox. 1913
Emplaçament de la central. Firmat per: Léon MOURRAILLE. Ingènier-Conselle. 15, Rue Emile Zola. Lyon.

CG10.7
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Tuberia des d’Estangento a la Cambra de l’aigua
Central de Capdella
Pallars Jussà
1916
Plànol de la conducció des d’Estany Gento fins al canal de desguàs.

CG10.8
Títol Càmara de agua de Capdella - Casa para los guardias.
Reconstrucción 1921
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1921
Descripció del projecte Esbossos i plànols de la casa dels guardes a la càmera d’aigua.
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CG10.9
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols “Usine hydro-électrique Flamisell supérieur”
Central de Capdella
Pallars Jussà
1912
Usine hydro-électrique Flamisell supérieur. Locher&Cie. Ingenieurbureau
und Bau-unternehmung für Noeh und Tiofbau. ZÜRICH.

CG10.9a Maison pour le contre-maitre. Sous Sol (Plànols de la casa del director).
CG10.9b Maison pour le contre-maitre. Rez-de-Chaussée (Plànols de la casa del director: planta baixa).
CG10.9c Maison pour le contre-maitre. 1ier Etage (Plànols de la casa del director:
primer pis).
CG10.9d Maison pour le contre-maitre. Plan de la toiture (Plànols de la casa del director: plànol sostre).
CG10.9e Maison pour le contre-maitre. Coupe transversale (Plànols de la casa del
director: secció transversal).
CG10.9f Maison pour le contre-maitre. Combles (Plànols de la casa del director:
golfes).
CG10.9g Maison pour le contre-maitre. Façades (Plànols de la casa del director: façana est i façana nord).
CG10.9h Maison pour le contre-maitre. Façades (Plànols de la casa del director: façana oest i façana sud).
CG10.9i Maison pour le contre-maitre (Plànols de la casa del director: Façana oest,
façana sud i façana nord. Plànol planta baixa).

CG10.10
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols “Usine hydro-électrique Flamisell supérieur”
Central de Capdella
Pallars Jussà
1912
Usine hydro-électrique Flamisell supérieur. Locher&Cie. Ingenieurbureau
und Bau-unternehmung für Noeh und Tiofbau. ZÜRICH.

CG10.10a Esquisse pour une maison d’ouvrier (Esbós per a la casa d’un obrer: façanes nord, sud i est. Plànol primer pis).
CG10.10b Maison d’ouvrier. Plan du rez-de-Chaussé (Plànols planta baixa).
CG10.10c Maison d’ouvrier. Plan de la toiture (Plànols sostre).
CG10.10d Maison d’ouvrier. Plan de la toiture. Sous sol (Plànols soterrani).
CG10.10e Maison d’ouvrier. Façade Sud (Esbós façana sud).
CG10.10f Maison d’ouvrier. Façade Nord (Esbós façana nord).
CG10.10g Maison d’ouvrier. Façade latérale, coupetransvesale (Esbós façanes laterals i transversals).
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CG10.11
Títol Conjunt de plànols “1ère CHUTE sur les Rio Flamisell.
Oubrages aux Lacs Mar et Colomino”
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa Aprox. 1912
Descripció del projecte 1ère CHUTE sur les Rio Flamisell. Oubrages aux Lacs Mar et Colomino. Léon
MOURRAILLE. Ingènier-Conselle. 15, Rue Emile Zola. Lyon.
CG10.11a Profil du Barrage deversoir du Lac Mar à l’émissaire sur le Lac Frescau.
CG10.11b Plan de la Galerie de Prise d’eau entre le Lac Mar et le Lac Colomina.
CG10.11c Galerie et Vanne de prise d’eau dans le Lac Colomino. Profil en long.
CG10.11d Galerie et vanne de prise d’eau du Lac Colomino. Plan.
CG10.11e Coupe de la Galerie et des Tuyaux (Obres als llacs Mar i Colomina).
CG10.11f Coupe de la Chambre des Robinets - Vannes (Obres als llacs Mar i Colomina).
CG10.11g Plan de la Chambre des Robinetrs - Vannes (Obres als llacs Mar i Colomina).
CG10.11h Vannes en Pelles d’Etang en amont des tuyaux (Obres als llacs Mar i Colomina).

CG10.12
Títol Conjunt de plànols del projecte “Energía Eléctrica de Cataluña S.A. Estación de Transformación de Capdella”
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa Aprox. 1912
Descripció del projecte Energía Eléctrica de Cataluña S.A. Estación de Transformación de Capdella.
CG10.12a Fachada oeste.
CG10.12b Fachada este.
CG10.12c Fachada carretera.
CG10.12d Fachada lado central.

CG10.13
Títol Plano proyecto de la casa Ayuntamiento y escuela del pueblo
de Torre de Capdella
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Vall Fosca, Pallars Jussà
Any original del mapa 20 de març de 1918
Descripció del projecte Plànols de façana principal i de la carretera, planta baixa i primer pis.
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CG10.14
Títol Conjunt de plànols del projecte dels habitatges construïts
per a empleats i directius de la central i del campament
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Vall Fosca, Pallars Jussà
Any original del mapa 1914, aproximadament
Descripció del projecte Plànols en planta i ubicació de les diferents dependències i detalls més
constructius. Usine hydro.électrique Falmisell supériur.
CG10.14a Casa de habitación por dos familias. Con huerto, gallinero y lavadero (Plànols de planta, façana lateral, façana lateral amb el galliner i safareig, tall
transversal i tall longitudinal. Aquests últims amb les mesures d’amplada
de les parets i terres).
CG10.14b Façade nord oest (Dibuix de la façana i teulat, amb les finestres, xemeneies, canals d’aigua... S’assenyala els metres d’alçada de cada planta i
del subsòl).
CG10.14c Façade latérale et Coupe transversale (Dibuix de la façana i teulat amb les
finestres, xemeneies, canals d’aigua... I el tall transversal d’aquesta façana).
CG10.14d Façade nord (Dibuix de la façana i teulat amb les portes d’entrada, les finestres, xemeneies, canals d’aigua... S’assenyala els metres d’alçada de
cada planta i del subsòl).
CG10.14e Maison d’oubriers. Plan ouvrez-de-chaussée (Plànols de la planta).
CG10.14f Maison pour le Directeur. Plan ouvrez-de-chaussée (Plànols de la planta).
CG10.14g Pont d’accès à la maison ou Directeur (Diferents representacions del pont
i situació del pont, entre la central i la casa del director).
CG10.14h Maison pour le Directeur. Façade ouest. Façane Sud (Dibuix de la façana i
teulat amb les portes d’entrada, les finestres, xemeneies, canals d’aigua...
S’assenyala els metres d’alçada de cada planta i del subsòl).
CG10.14i Maison pour le Directeur. Façade est. Façane Nord (Dibuix de la façana i
teulat amb les portes d’entrada, les finestres, xemeneies, canals d’aigua...
S’assenyala els metres d’alçada de cada planta i del subsòl).
CG10.14j Maison pour le Directeur. Coupe Transversale (Tall transversal de la casa).
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Cartografia de serveis
CS10.1
Títol Conjunt de plànols del projecte de condicionament de la carretera de la
Pobla de Segur a Erinyà
El projecte Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1946
Descripció del projecte Acondicionamiento parcial entre los puntos kilométricos 5,400 y 5,772 del
camino particular, propiedad de Energía eléctrica de Cataluña S.A, cedido
por dicha sociedad al Estado.
CS10.1a Plano general (Plànol de la carretera).
CS10.1b Perfil longitudinal.
CS10.1c Perfiles transversales.

CS10.2
Títol Conjunt de plànols del projecte de cessió de la carretera de Senterada
a Capdella, que inclou el trajecte de la carretera i el nom dels
propietaris de les terres al voltant de la carretera i els pobles
El projecte Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1946
Descripció del projecte Plano del camino particular, propiedad de Energía eléctrica de Cataluña
S.A. Entre Senterada y Capdella, cedido por dicha sociedad al Estado.
CS10.2a Trozo primero comprendido entre los puntos kilométricos de 10,140 (Senterada) y 16,308.
CS10.2b Trozo segundo comprendido entre los puntos kilométricos 16,308 y 22,754.
CS10.2c Trozo tercero comprendido entre los puntos kilométricos 22,754 y 29,650
(Capdella).

CS10.3
Títol Conjunt de plànols continguts en la memòria i en els annexos
del projecte “Camino local de Senterada a Capdella. Proyecto. Obras
Públicas, Província de Lérida”
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Senterada - Capdella, Pallars Jussà
Any original del mapa 1945
Descripció del projecte Plànols continguts en la memòria i en els annexos del projecte “Camino
local de Senterada a Capdella. Proyecto. Obras Públicas, Província de Lérida”.
CS10.3a Plano general. Cópia del Instituto Geográfico y Estadístico “Mapa”.
CS10.3b Perfil longitudinal general.
CS10.3c Anejo 10. Gráfico de carreteras, E:10 000 (Esquema lineal d’elements de la
carretera i punts quilomètrics).
CS10.3d Anejo 14. Detalle del cruce con el barranco Dels Altars y Dels Baixants.
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CS10.3e Anejo 16. Plano del puente sobre el rio Falmisell. A construir o abonar por
“Energía Eléctrica de Cataluña S.A.”
CS10.3f Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 2. Proyecto. Obras Públicas,
Província de Lérida.

CS10.4
Títol Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 1. Proyecto.
Obras Públicas, Província de Lérida
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Senterada - Capdella, Pallars Jussà
Any original del mapa 1943
Descripció del projecte Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 1. Proyecto. Obras Públicas,
Província de Lérida (Plànol general de la carretera i emplaçament dels nuclis de població i del Flamisell, així com els perfils longitudinals amb indicacions dels barrancs i principals característiques de la carretera en els
tres trams d’estudi. Inclou les carreteres comarcals actuals, la carretera
actual de Senterada a Capdella i la carretera en projecte. L’original d’ambdós plànols es troba en el tros 3 del projecte).
CS10.4a Hoja nº 1. Plano general.
CS10.4b Hoja nº 2. Perfil Longitudinal.
CS10.4c Hoja nº 3. Perfiles transversales.
CS10.4d Hoja nº 4. Obras de fábricas.
CS10.4e Hoja nº 5. Secciones del camino.

CS10.5
Títol Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 2. Proyecto.
Obras Públicas, Província de Lérida
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Senterada - Capdella, Pallars Jussà
Any original del mapa 30 d’octubre de 1943
Descripció del projecte Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 2. Proyecto. Obras Públicas,
Província de Lérida (Plànol general de la carretera i emplaçament dels nuclis de població i del Flamisell, així com els perfils longitudinals amb indicacions dels barrancs i principals característiques de la carretera en els
tres trams d’estudi. Inclou les carreteres comarcals actuals, la carretera
actual de Senterada a Capdella i la carretera en projecte. L’original d’ambdós plànols es troba en el tros 3 del projecte).
CS10.5a Plano general. Cópia del Instituto Geografico y Estadístico “Mapa”.
CS10.5b Hoja 1. Plano. Camino local de Senterada a Capdella Trozo 2.
CS10.5c Hoja 2. Perfil Longitudinal. Camino local de Senterada a Capdella Trozo 2.
CS10.5d Hoja 3. Perfils Transversals. Camino local de Senterada a Capdella Trozo 2.
CS10.5e Hoja 4. Obras de Fábrica. Camino local de Senterada a Capdella Trozo 2.
CS10.5f Hoja 5. Secciones del Camino. Camino local de Senterada a Capdella Trozo 2.
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Sistema d’explotació del riu Flamisell, incloent el salt de Capdella, Molinos i La Plana. Font Archivo General de la Administración (AGA).
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CS10.6
Títol Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 3. Proyecto.
Obras Públicas, Província de Lérida
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Senterada - Capdella, Pallars Jussà
Any original del mapa 1945. Examinat l’any 1946
Descripció del projecte Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 3. Proyecto. Obras Públicas,
Província de Lérida (Plànol general de la carretera i emplaçament dels nuclis de població i del Flamisell, així com els perfils longitudinals amb indicacions dels barrancs i principals característiques de la carretera en els
tres trams d’estudi. Inclou les carreteres comarcals actuals, la carretera actual de Senterada a Capdella i la carretera en projecte. Les alternatives incloses en aquest projecte discorren per banda i banda del riu).
CS10.6a Hoja nº 1-A. Plano general. Alternativa A.
Hoja nº 1-B. Plano general. Alternativa B.
CS10.6b Hoja nº 2-A. Perfil Longitudinal. Alternativa A.
Hoja nº 2-B. Perfil Longitudinal. Alternativa B.
CS10.6c Hoja nº 3-A. Seccions del camí. Alternativa A.
Hoja nº 3-B. Seccions del camí. Alternativa B.
CS10.6d Hoja nº 4-A. Perfiles transversales. Alt. A.
Hoja nº 4-B. Perfiles transversales. Alt. B.
CS10.6e Hoja nº 5-A. Obras de fábricas y accesorios. Alternativa A.
Hoja nº 5-B. Obras de fábricas y accesorios. Alternativa B.

CS10.7
Títol Esquema - distribución de Energía Eléctrica a los pueblos
de Astell, Aguiró, Obeix, Monros, Pobella y Pauls
El projecte Central de Capdella
Àrea geogràfica Vall Fosca, Pallars Jussà
Any original del mapa 7 de maig de 1920
Descripció del projecte Les dues línies que van als pobles de Coma de Mont-ros i Solà de Bellera.
Línies de 11 000 v. S’indica els metres de línia des de la central de Molinos
als diferents pobles.
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Cartografia hidrològica
CH10.1
Títol Conjunt de plànols del projecte “Usine hydro-électrique Flamisell supérieur. Energía Eléctrica de Cataluña. Instalación hidroeléctrica del Flamisell. Dirección Local. Lac Colomina. Locher&Cie”
El projecte Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1912 - 1915
Descripció del projecte Usine hydro-électrique Flamisell supérieur. Energía Eléctrica de Cataluña.
Instalación hidroeléctrica del Flamisell. Dirección Local. Lac Colomina.
Locher&Cie.
CH10.1a Plànol de l’Estany Gento amb el pla d’execució de les obres.
CH10.1b Plànol de l’Estany Gento amb les corbes de nivell i els metres quadrats
de superfície i els km2 de conca.
CH10.1c Diferents perfils longitudinals d’Estany Gento: canonada sortida, casa de
màquines, etc.
CH10.1d Bassin de Rous. Lac Ribanegra (Plànol del llac, amb el nivell d’aigua i les
corbes de nivell al voltant del llac).
CH10.1e Bassin de Rous. Lac Ribanegra (Plànol del llac, amb el nivell d’aigua i les
corbes de nivell al voltant del llac. I el diagrama de les superfícies de
volum d’aigua).
CH10.1f Rigole Colomina-Estangento Locher&Cie (Plànol del rierol amb les corbes
de nivell).
CH10.1g Pont au funiculaire sur la Rivière Flamisell (Tall transversal i longitudinal del
pont de la canonada forçada entrada central de Capdella sobre el Flamisell).
CH10.1h Pont au funiculaire sur la Rivière Flamisell (Pont de la canonada forçada
entrada central de Capdella sobre el Flamisell, amb totes les mesures).
CH10.1i Plan d’exécution. Profil longitudinal de la conduité forcée (Pla d’execució de
la canonada: tall transversal i longitudinal de la canonada i de l’estructura).
CH10.1j Profil longitudinal de la conduité forcée (Perfil transversal de la canonada,
els últims metres abans d’arribar a la central).
CH10.1k Conduite forcée pour l’usine de Capdella. Sur le Flamisell. Profil en Long
(Perfil transversal i longitudinal de la canonada. Plànol dels primers metres de la canonada des de la càmera d’aigua).
CH10.1l Plànol del Llau de la Colomina, nivells d’aigua, corbes de nivell al voltant
del llac i canonada procedent del Lac de Mar.
CH10.1m Bassin de Rous. Lac Conca Situation (Plànol del Llac Conca, nivells d’aigua
i corbes de nivell al voltant del llac).
CH10.1n Bassin de Rous. Lac Francis Situation (Plànols del Llac Francis, nivells d’aigua i corbes de nivell al voltant del llac).
CH10.1o Bassin de Rous. Lac Traversam Situation (Plànol del Llac Traversam, nivells d’aigua i corbes de nivell al voltant del llac).
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CH10.1p Aufnahme del Terrain - Curven. Presa Tapat (Plànol del Llac Tapat, nivells
d’aigua i corbes de nivell al voltant del llac).
CH10.1q Plan d’exécution. Sufaces et contenus dels lacs Ribanegra, Salado et Mireras (Plànol del Llac Ribanegra, nivells d’aigua i corbes de nivell al voltant del llac. Gràfic de la diferència de plans d’aigua mínima i màxima).

CH10.2
Títol Conjunt de plànols del projecte “Central Hidroeléctrica de Capdella. Energía Eléctrica de Cataluña S.A. P&T Capdella - Conservación Obras”
El projecte Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1915, 1924
Descripció del projecte Recull de plànols i detalls de diferents components hidràulics de la central hidroelèctrica de Capdella.
CH10.2a Perfil longitudinal i planta del desgüàs de Saburó amb una mostra de la
secció de les galeries tipus.
CH10.2b Croquis nº 2. Lagos y sus cuencas (Dibuix de les conques dels llacs: Tort,
Estany Gento i Rus).
CH10.2c Sistema general y altitudes de los lagos (Gràfic de tots els llacs de la zona
d’Estany Gento, amb la capacitat d’aigua, representació de les connexions
i altituds a nivell del mar).
CH10.2d Croquis nº 5. Esquema de la toma de agua del Río Salado (Croquis de la
presa d’aigua).
CH10.2e Esquema de la toma de agua del Lago Fossé (Croquis de la presa d’aigua).
CH10.2f Esquema de la toma de agua del Lago Estangento (Croquis de la presa
d’aigua).
CH10.2g Croquis nº 11. Canal de conducción. Esquema de la toma de agua de agua
del barranco de la Coma d’Espos y ventana con vertedero (Croquis de la
presa d’aigua).
CH10.2h Sección Transveral de la cámara de agua de la Sierra (Croquis de la càmera amb mesures, assenyalant les diferents parts).
CH10.2i Situación de las compuertas y válvulas de la cámara de agua de la Sierra
(Croquis de la càmera amb les vàlvules muntades).
CH10.2j Tipos de macizo de anclage de la tubería forzada (Diferents seccions del
funicular i inici de la canonada, sortida de la serra).
CH10.2k Colector hidráulico de alimentación de las turbinas (Croquis de l’entrada
de les turbines).
CH10.2l Sistema de agua bajo presión (Croquis tècnic del sistema d’entrada d’aigua a les turbines).
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CH10.3
Títol Conjunt de plànols de les obres hidràuliques dels embassaments
de Capdella
El projecte Capdella
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1924
Descripció del projecte Recull de plànols de diferents embassaments de la central hidroelèctrica
de Capdella.
CH10.3a Esquema de las Instalaciones para las obras de Saburó (Plànol amb
planta d’edificis (pal barraca, pou barraca, polvorí barraca, farga i magatzems) i instaŀlacions).
CH10.3b Abaissament du lac Saburó (Perfil longitudinal i planta del desguàs del
Llac Saburó. Amb una descripció de com avançava la galeria en el temps).
CH10.3c Rebajamiento de los lagos Mar y Colomina. Esquema de instalaciones
nº 2. Pozo Colomina (Plànol amb planta de les instaŀlacions, Llau de la Colomina - Lac de Mar).
CH10.3d Rebajamiento de los lagos Mar y Colomina. Esquema de instalaciones
nº 2. Galeria Estangento (Descripció del funicular d’Estany Gento a Colomina).
CH10.3e Esquema de las instalaciones para los trabajos de reparación del enlucido del muro Lago Tort (Emplaçament de les instal·lacions del Lac Tòrt
(edificis, la línia d’alta tensió i el transformador...)).
CH10.3f Estangento. Estación de bombaje (Plànol amb planta dels elements de
l’estació de bombament (comportes, casetes, preses...)).
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11
Central de la Plana
de Mont-ros
el Flamisell (la Noguera Pallaresa)
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1931-1940
1937
5,5 MW
Torre de Capdella
Energia Elèctrica
de Catalunya

És el tercer i últim aprofitament que Energía Eléctrica de
Catalunya SA. tenia en aquest riu. S’alimenta de les aigües
avall de la central de Molinos, on es va construir un canal
de 2 465 metres de llargada i amb un salt brut de 94 metres. Es van iniciar les obres l’any 1931, i a conseqüència de
la guerra civil, no es van considerar acabades dins a l’abril
de 1940, tot i que començà ja a funcionar el 1937.

Cartografia general
CG11.1
Títol Conjunt de plànols del projecte: “Sistema de explotación y aprovechamiento de las aguas del rio Flamisell regulado por los lagos de Capdella”
El projecte Centrals Capdella - Molinos - la Plana
Àrea geogràfica Vall Fosca, Pallars Jussà
Any original del mapa 1945
Descripció del projecte Sistema de explotación y aprovechamiento de las aguas del rio Flamisell
regulado por los lagos de Capdella, constituído por los saltos de Capdella,
Molinos y La Plana.
CS11.1a Mapa de la conca del Flamisell i llacs de la zona d’Estany Gento amb les
canonades dels tres salts de la Vall Fosca.
CS11.1b Plano General (Mapa de la zona de la Plana i el Flamisell: terres, amb el
nom dels propietaris, barrancs i edifici de la central).
CS11.1c Tubera de elevación. Perfil Longitudinal (Inclou el perfil de la canonada
amb el material de cada secció: uralita i ferro).
CS11.1d Tubera de abastecimiento. Perfil Longitudinal.
CS11.1e Detalles de las tuberías (Detalls de la canonada: presa d’aigua, final de la
canonada i seccions).
CS11.1f Selecciones Tipo (Dibuixos “Zanja” per a la canonada i pas per sota del
Flamisell).

CG11.2
Títol Conjunt de plànols del projecte: “Energía Eléctrica de Cataluña S.A. Usine
hydro-électrique Flamisell inférieur”
El projecte Centrals Capdella - Molinos - la Plana
Àrea geogràfica Vall Fosca, Pallars Jussà
Any original del mapa 1915
Descripció del projecte Plànols del sistema de canonades des de Capdella fins a la central de
Molinos i la Plana.
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CS11.2a Plànol de la zona on se situa la central de Capdella.
CS11.2b Perfil longitudinal del canal de Capdella a Molinos, amb les diferents finestres i distàncies amb quilòmetres.
CS11.2c 45 perfils transversals de canonada forçada de Capdella a Molinos.

CG11.3
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte
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Mapa conjunto Red Alta Tensión EEC-PyT
Centrals Capdella - Molinos - la Pobla de Segur
Vall Fosca i Pallars Jussà
1924
Mapa de Catalunya on es marca la línia d’alta tensió des de Capdella fins
a Sentmenat (155 km), unificada. Allí surten dos ramals: a Sants i a Sant
Adrià (21 km cada un). S’assenyalen les tres centrals hidroelèctriques i la
tèrmica de Sant Adrià. S’assenyalen les estacions de transformació: Capdella, Molinos, Pobla, Manresa, Sentmenat, Sants i Sant Adrià. S’assenyalen
les estacions de seccionament: Comiols i Biosca.

Inventari del patrimoni hidroelèctric – Central de la Plana de Mont-ros

Plànol en planta amb cotes altimètriques del Canal de Capdella a Molinos,
amb les diferents finestres i distàncies amb quilòmetres. Referència CS11.2b.
Font original: Arxiu Izard Forrellad.
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12
Central
de la Pobla de Segur
el Flamisell (la Noguera Pallaresa)
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1918-1923
1919
13,24 MW
la Pobla de Segur
Productora de Fuerzas
Motrices S.A.

Primera central de l’empresa Productora Fuezas Motrices.
La captació de l’aigua es fa a través d’una resclosa del Flamisell en el seu pas per Senterada. Un canal de 8 660 metres de llargada connecta la resclosa amb la càmera
d’aigua. Dues canonades forçades porten l’aigua a la central, amb un desnivell de 192 metres.

Cartografia general
CG12.1
Títol Muro Defensa Camino Pobla de Segur a Aramunt
(Perfils del mur i secció del mur)
El projecte Obres hidràuliques relatives a la central de la Pobla de Segur
Àrea geogràfica Pobla de Segur, Aramunt - Pallars Jussà
Any original del mapa 1944
Descripció del projecte Proyecto de muro de defensa del camino Pobla de Segur a Aramunt.

CG12.2
Títol Conjunt de plànols del “Proyecto de muro de defensa
entre las estaciones 29 - 31 del barranco de Vallcarca”
El projecte Obres hidràuliques relatives a la central de la Pobla de Segur
Àrea geogràfica Barranc de Vallcarca - la Noguera Pallaresa
Any original del mapa 1945, 1946
Descripció del projecte Proyecto de muro de defensa entre las estaciones 29-31 del barranco de
Vallcarca.
CG12.2a Muro Barranco de Vallcarca (Plànol topogràfic del barranc de Vallcarca
fins a la Noguera Pallaresa).
CG12.2b Corrección del cauce del escurridero de la cámara de agua (Plànols de la
planta, perfil longitudinal i dels 24 perfils transversals).
CG12.2c Planos de emplazamiento (Plànols de la situació del mur i dels 10 perfils).
CG12.2d Escollera para protección del margen izquierdo del escurridero de la descarga de la cámara de agua (Plànols de la planta, perfil longitudinal i dels
24 perfils transversals).
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Cartografia geològica
CGE12.1
Títol Plano general. Deslinde de los terrenos de dominio público
del cauce del rio Falmisell entre el Barranco de Mascarell
y su confluencia con el rio Noguera Pallaresa
El projecte Central de la Pobla de Segur
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1935
Descripció del projecte El Flamisell al seu pas per la Pobla de Segur i desembocadura a la Noguera Pallaresa: plànols de la Pobla i Pont de Claverol. Carretera al Pont
de Suert (carretera vella) i carretera de Capdella.
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13
Central de Talarn
la Noguera Pallaresa.
Pantà de Sant Antoni
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi

Promotora

1912-1916
1916
36 MW
Pobla de SegurConca de DatSalàs de PallarsTalarn-Tremp
Riegos y Fuerzas del Ebro

Primera gran central de la Barcelona Traction Light and
Power Co. Ltd al Pallars. Es va construir l’embassament de
Sant Antoni. Fou un dels primers embassaments artificials
construïts a l’Estat Espanyol per a l’explotació hidroelèctrica.
Ocupa terres de sis municipis. L’embassament té una longitud aproximada de 12 km i una amplada màxima de 4 km.
La seva capacitat total és de 227 807 400 m3. La resclosa fou
la més gran d’Europa i quarta del món, fa 82 metres d’alçada i 100 metres des del fonament.

Cartografia general
CG13.1
Títol
El projecte
Àrea geogràfica
Any original del mapa
Descripció del projecte

Conjunt de plànols de la Cola del Embalse de Sant Antoni
Central de Talarn
Cua de l’embassament de Sant Antoni, Pallars Jussà
1946
Proyecto de corrección de la cola del Embalse de Sant Antoni.

CG13.1a Corrección confluencia actual rios Noguera Pallaresa y Flamisell junto a
la Cola del Embalse (Plànol de la unió del Flamisell i la Noguera Pallaresa
amb la llera actual).
CG13.1b Corrección confluencia actual rios Noguera Pallaresa y Flamisell junto a
la Cola del Embalse (Plànol de la unió del Flamisell i la Noguera Pallaresa
amb la llera actual amb els perfils longitudinals i transversals).
CG13.1c Escollera en punto C y D (Plànols de les esculleres i perfils longitudinals).
CG13.1d Desvío del cauce actual del Rio en la cola del Embalse (Perfils longitudinals de l’eix del dic).
CG13.1e Variante del camino de Pobla de Segur a Sant Martí de Canals (Camins
antics i nous de la Pobla a Sant Martí).
CG13.1f Perfiles de la ladera derecha de la cola del embalse (Situació del canal i
els 10 perfils).
CG13.1g Confluencia de los Rios Noguera Pallaresa i Flamisell en la cola del Embalse. Secciones (Dic de contenció de la Noguera Pallaresa i 5 seccions del
desviament del Flamisell).
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CG13.2
Títol Conjunt de plànols inclosos en la memòria d’aprofitaments
de l’any 1951
El projecte Col·lecció de memòries anuals dels aprofitaments de l’Ebre i Val d’Aran
Àrea geogràfica Conques Aran i Ebre
Any original del mapa 1951
Descripció del projecte Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroelectricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran.
CG13.2a Central i instal·lacions exteriors.
CG13.2b Perfil central amb la maquinària.
CG13.2c Perfil del transformador.
CG13.2d Planta sala de màquines i transformadors.
CG13.2e Plànol embassament.
CG13.2f Plànol del “colmateo” embassament de Talarn.

CG13.3
Títol Riegos y Fuerza del Ebro SA. Presa de San Antonio. Hoja nº 9. Puente sobre
el Canal de Descarga. BaHP6786
El projecte Central de Talarn
Àrea geogràfica Embassament de Sant Antoni
Any original del mapa Desconegut
Descripció del projecte Plànol en planta, alçat i tall longitudinal (1:100) del pont sobre el canal de
descàrrega, a la presa de Sant Antoni. Inclou les distàncies de la geometria del pont, incloent-hi els arcs.

CG13.4
Títol Conjunt de plànols inclosos en el Proyecto de Salto de agua
de 39,40 metros entre Pobla de Segur y Salas
El projecte Projecte d’aprofitament en la zona de la presa de Sant Antoni
Àrea geogràfica Embassament de Sant Antoni
Any original del mapa 1899
Descripció del projecte Detalls d’un projecte per a l’aprofitament d’un salt d’aigua a Salàs. Inclou:
Proyección horizontal de la presa (1:500), alzado de la presa, planta del
canal (1:100), frente de las compuertas de toma (1:100), sección AB de las
compuertas (1:100); perfil longitudinal; planta presa.
CG13.4a Presa y toma de agua.
CG13.4b Perfil longitudinal.
CG13.4c Planta presa nº 1 (1:2 000).
CG13.4d Planta presa nº 2 (1:8 000).
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Cartografia de serveis
CS13.1
Títol Proyecto de Líneas de Transporte de Energía Eléctrica
entre Camarasa y San Antonio (Talarn)
El projecte Talarn - Camarasa
Àrea geogràfica Pallars Jussà - la Noguera
Any original del mapa 14 d’abril de 1913
Descripció del projecte Proyecto de Líneas de Transporte de Energía Eléctrica entre Camarasa y
San Antonio (Talarn). Ampliació de la línea de transport elèctric ja projectada de Camarasa a Barcelona fins a Sant Antoni.
CS13.1a Plano general de las líneas.
CS13.1b Perfil longitudinal de las lineas (32 km).
CS13.1c Detalles de los cruces con carreteras del Estado. Línea doble.
CS13.1d Detalles de los cruces con carreteras del Estado. Línea cuadruple.
CS13.1e Torre para cruces con carreteras.
CS13.1f Tipos especiales de Torres.
CS13.1g Aislador para 110 000 voltios.

CS13.2
Títol Defensa en la ladera derecha de la cola del embalse de Tremp. Cable
Aereo para transporte de materiales a través del Rio Noguera Pallaresa
El projecte Central de Talarn
Àrea geogràfica Marge dret de l’embassament de Sant Antoni, Pallars Jussà
Any original del mapa 1946
Descripció del projecte Plànol de la Noguera Pallaresa des de la Pobla de Segur a l’embassament
de Sant Antoni i el perfil longitudinal del cable.
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Cartografia geològica
CGE13.1
Títol Cauce y deslinde del Noguera Pallaresa desde la Central de Talarn hasta
Terradets
El projecte Central de Talarn
Àrea geogràfica Central de Talarn - Terradets, Pallars Jussà
Any original del mapa 1930
Descripció del projecte Llera de la Noguera Pallaresa des de Talarn (central) fins a Terradets. Riegos y Fuerzas del Ebro sol·licita poder plantar arbres a la llera del riu. Travessa els termes municipals de Talarn, Palau, Sant Serni, Guàrdia i
Llimiana. En el mapa també s’indiquen els barrancs, les carreteres i la
línia de telèfon.
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14
Molí de Tremp
la Noguera Pallaresa
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1900-1905
1905
75 CV
Tremp
Privat

Molí fariner que a començament segle XX el propietari instaŀla una turbina Fontaine Girard d’eix vertical, amb una
força de 75 cavalls. La força produïda es transformava en
energia elèctrica per mitjà d’un alternador trifàsic. En un
inici l’electricitat produïda servia per a la demanda de la
ciutat de Tremp. L’any 1905 construeix dos línies de conducció d’energia elèctrica per als pobles: Conques, Figuerola
d’Orcau, Isona, Salas i Talarn

Cartografia de serveis
CS14.1
Títol Conjunt de plànols del Molí Fariner de Tremp que incorporà una
turbina per a la producció d’energia elèctrica
El projecte Molí de Tremp
Àrea geogràfica Tremp i voltants, Pallars Jussà
Any original del mapa 1905
Descripció del projecte Maria Roca, Sara Farré i Angel Feliu eren propietaris del molí fariner de
Tremp. El tenen llogat a Mariano Escudero que va canviar els artefactes
del molí per una turbina Fontaine Girard d’eix vertical, amb una força de
75 cavalls. La força produïda es transformava en energia elèctrica per
mitjà d’un alternador trifàsic. El 1905 demana permís per a la creació de
dues línies de conducció d’energia elèctrica per als pobles de Conques,
Figuerola d’Orcau, Isona, Salàs de Pallars i Talarn.
CS14.1a Plano de la central y sus alrededores.
CS14.1b Plano del cruce de la carretera.
CS14.1c Plano de la linea general de alta tensión (trifásica) para alumbrado eléctrico de Conques, Figuerola de Orcau, Isona, Salas y Talarn.

CS14.2
Títol Conjunt de plànols del “Proyecto de transporte de energía eléctrica a las
poblaciones de Suterraña, Vilamitjana y Tremp”
El projecte Molí de Tremp
Àrea geogràfica Pallars Jussà
Any original del mapa 1911
Descripció del projecte Angel Feliu Escala, representant de la Societat Farré, Mora y Compañía,
soŀlicita poder establir tres línies de conducció d’energia elèctrica derivades de la general que es va concedir a Mariano Escudero, per Reial
Ordre de 3 de març de 1908, per dotar d’enllumenat les poblacions de
Tremp, Vilamitjana i Suterranya (el molí ja destinava energia per l’enllumenat dels pobles de Figuerola d’Orcau, Conques, Isona, Talarn i Salàs) i
informar “servidumbre forzosa” de corrents elèctriques sobre la carretera
de Balaguer a la frontera francesa i al Barranc de les Adoberies.
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CS14.2a Plano de Tremp y red de distribución.
CS14.2b Plano de Vilamitjana y red de distribución.
CS14.2c Plano de Suterraña y red de distribución.
CS14.2d Cruce de la linea de distribución por una calle.
CS14.2e Detalles de un trazado de la línea de alta tensión.
CS14.2f Detalles de una estación transformadora.

Projecte de transport d’energia elèctrica a les poblacions de Suterranya, Vilamitjana i Tremp. Font: Archivo General de la Administración (AGA).
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15
Central de Camarasa
Pantà de Camarasa
(la Noguera Pallaresa)
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1917-1920
1920
60 MW
Camarasa
Riegos y Fuerzas del Ebro

Construïda entre 1917 i 1920, fou la quarta instaŀlació posada
en marxa per la Canadenca. L’emplaçament definitiu del salt
va ser l’estret del Pont del Diable, a la confluència del Segre
amb la Noguera Pallaresa, on es va construir una presa de
92 metres d’alçada i més de 100 metres de fonaments.

Cartografia general
CG15.1
Títol Proyecto de Líneas de Transporte de Energía Eléctrica entre
Camarasa y San Antonio (Talarn). Aislador para 110 000 voltios
El projecte Central de Camarasa
Àrea geogràfica Pallars Jussà - la Noguera
Any original del mapa 14 d’abril de 1913
Descripció del projecte Ampliació de la línia de transport elèctric ja projectada de Camarasa a
Barcelona fins a Sant Antoni.

CG15.2
Títol C. Hidroeléctrica de Camarasa. Esquema de una compuerta automática. Dibujado para un nivel de agua comprendido entre las cotas 373, 60 y 375,98
El projecte Central de Camarasa
Àrea geogràfica Pallars Jussà - la Noguera
Any original del mapa Desconegut
Descripció del projecte Esquema d’una comporta de la presa de Camarasa i voltants.
La central de Camarasa es troba fora de l’àmbit geogràfic d’aquest inventari (Alt Pirineu i Aran), però
ha estat inclosa atesa la seva proximitat a la regió pirinenca i perquè es localitza a la Noguera Pallaresa, tot just sota la Presa de Terradets i abans que aquest riu entri a la Depresió Central de Catalunya.
Destaquem també la seva rellevància constructiva i els plànols inventariats per la seva qualitat i estat
de conservació.
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Cartografia de serveis
CS15.1
Títol Proyecto de Líneas de Transporte de Energía Eléctrica entre Camarasa y
San Antonio (Talarn). Detalles de los cruces con carreteras del Estado.
Línea doble
El projecte Central de Camarasa
Àrea geogràfica Pallars Jussà - la Noguera
Any original del mapa 14 d’abril de 1913
Descripció del projecte Ampliació de la línia de transport elèctric ja projectada de Camarasa a
Barcelona fins a Sant Antoni.
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Cartografia geològica
CGE15.1
Títol Conjunt de plànols per a l’estudi geològic de les filtracions d’aigua de
l’embassament de Camarasa
El projecte Camarasa
Àrea geogràfica la Noguera
Any original del mapa 1924
Descripció del projecte Estudi de les filtracions de l’embassament de Camarasa realitzat els
mesos de setembre i octubre de 1924. L’estudi va definir perfectament les
zones permeables i la seva extensió, això va permetre localitzar les filtracions i la seva correcció.
CGE15.1a Informe presentado por Mr. Lugeon, profesor de la Universidad de Lausana.
CGE15.1b Hipótesis de formación de la estructura tectónica de la Dolomia Jurásica.
CGE15.1c Filtraciones de Camarasa. Croquis general.
CGE15.1d Pantano de Camarasa. Plano de la zona de emergencia de las fuentes.
CGE15.1e Fig. 1 Corte geológico en sentido longitudinal del embalse.
Fig. 2 corte geológico longitudinal del Valle del Segre.
CGE15.1f Cortes geológicos longitudinales.
CGE15.1g Cortes geológicos transversales.
CGE15.1h Pantano de Camarasa. Plano de la zona de emergencia de las fuentes.

Diversos talls geològics extrets de la cartografia geològica inventariada d’aquesta central. Font: Archivo General de la Administración (AGA).

123

Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

124

16
Central de Cledes
la Garona
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1920-1929
1929
12 MW
Cledes
Productora de Fuerzas
Motrices S.A.

Primera central construïda a la Val d’Aran per la Productora
Fuerza Motrices. La central va ser connectada amb la de la
Pobla de Segur per una línea de 132 000 V, que passava pel
Port de la Bonaigua i seguia la vall de la Noguera Pallaresa.
L’any 1960, quan es posa en funcionament la central de
Pont de Rei, va deixar de funcionar.

Cartografia de serveis
CS16.1
Títol Sociedad Minas de Zinc de la Margarita. Proyecto de transporte
de energía eléctrica de Plan de Cledas a Mina Margarita
El projecte Central de Cledes i mina Margarita
Àrea geogràfica Val d’Aran
Any original del mapa 1915
Descripció del projecte Establiment d’una línia aèria de transport d’energia elèctrica, des de Cledes a la mina “Margarita” de Bossòst.

CS16.2
Títol Conjunt de plànols pel Proyecto de un transporte de energía eléctrica a
120 000 voltios de Cledes a Barcelona
El projecte Central de Cledes - Barcelona
Àrea geogràfica Val d’Aran - Pallars Sobirà - Pallars Jussà
Any original del mapa Maig 1928
Descripció del projecte Projectes del fons AGA que pertanyen al transport d’energia de Cledes a
Barcelona.
CS16.2a Plano de la ocupación de terrenos de los montes a cargo del districto forestal de Lérida.
CS16.2b Plano variante Lobo.
CS16.2c Perfil logitudinal variante Lobo.
CS16.2d Pasos especiales variante Lobo. Cruce de la Línea de 10 kv de la Mina Victoria en Bosost - km 2,219.
CS16.2e Plano variante de Arties.
CS16.2f Perfil longitudinal de Arties.
CS16.2g Plano variante Baro.
CS16.2h Perfil logitudinal variante Baro.
CS16.2i Plànol de la variante de Collegats.
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CS16.2j Perfil longitudinal de Collegats.
CS16.2k Pasos especiales: Paso 1. Cruce de la linea 110 000 V con la línes de alumbrado de 2 000 V de Gerri a Peramea.
CS16.2l Pasos especiales: Paso 2. Cruces de la linea de 110.000 V con la carretera
de Balaguer a la Frontera Francesa en el Km 83,27.
CS16.2m Pasos especiales: Paso 3. Cruce de la linea 110.000 V con la línea de transporte de 6 000V.

CS16.3
Títol Proyecto de la instalación de un circuito a 25.000 voltios, con carácter eventual, sobre las torres de la línea a 120.000 V. Cledes - Barcelona
El projecte Central de Cledes - Barcelona
Àrea geogràfica Val d’Aran - Pallars Sobirà
Any original del mapa 1947
Descripció del projecte Documents promoguts per la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices on
se l’autoritza a elevar a 150 000 v la tensió de la línea de transport d’energia elèctrica de 120 000 v de la central de Cledes a la Pobla de Segur i la
renúncia a la prolongació d’aquesta línia fins a Barcelona, modificant la
R.O. de febrer de 1924.
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CS16.3a Plano general de la Instalación de un circuito a 25 000 voltios, con carácter eventual, sobre las torres de la linea a 120 000 V. Cledes - Barcelona en
el trayecto de Cledes a Arties.
CS16.3b Obras saltos Valle de Aran. Línea 25 kv Cledes - Arties. Estación transformadora de 600 kva - 6/25 kv.
CS16.3c Torres de alineación.
CS16.3d Torres de amarre.

CS16.4
Títol Proyecto de un transporte de energía eléctrica a 120.000 voltios de Cledes
a Barcelona. Variantes. Estación de Transformación de Cledes
El projecte Cledes
Àrea geogràfica Pallars Sobirà
Any original del mapa 1928
Descripció del projecte El 7 de febrer de 1924 es va concedir, per R.O., a la Sociedad Productora de
Fuerzas Motrices la línia de transport d’energia elèctrica de Cledes a Barcelona, 120 000 v. La Societat s’ha vist obligada a modificar alguns dels

Projecte de la Central de Cledes. Situació del pla de transformació de
Cledes. Font: Archivo General de la Administración (AGA).
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trams per tal d’evitar “terronos dudosos”, encreuaments amb construccions projectades, apropar la línia a les vies existents de comunicació i
disminuir el cost de construcció i de conservació. Es presenta en aquest
projecte les últimes variants de València d’Àneu i Llavorsí.
CS16.4a Variante Valencia de Aneo.
CS16.4b Perfil longitudinal Variante Valencia de Aneo.
CS16.4c Pasos especiales Variante Valencia de Aneo: crece de la linea con la Compañia Telefónica Nacional de España, con el Telégrafo del Estado y de la
línea telefónica y telegráfica de la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices.
CS16.4d Variante Llavorsí.
CS16.4e Variante Llavorsí. Perfil Longitudinal.
CS16.4f Pasos especiales; cruce linea telefónica de la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices con la carretera, cruce con la carretera de Balaguer a la
frontera francesa, con la línea eléctrica de Jou, con el telégrafo del Estado
y la Compañía telefónica nacional de España.
CS16.4g Estación de Transformación de Cledes.
CS16.4h Modelos de Torres.
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Central
del Pont de Suert
la Noguera Ribagorçana
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1951-1955
1955
15,68 MW
Pont de Suert
ENHER

Les obres de la central, realitzades per ENHER, van durar
quatre anys, des de 1951 fins al 1955. Va aprofitar les aigües
derivades de la Noguera Ribagorçana, la Noguera de Tor i
del riu Baliera. No té un embassament, però, contràriament, disposa de tres preses d’aigua diferents, una per a
cada riu, amb els seus respectius canals.

Cartografia general
CG17.1
Títol Conjunt de plànols referents al projecte constructiu de la central del
Pont de Suert i les obres hidràuliques relacionades. Tom I
El projecte Central del Pont de Suert i els canals d’aportacions
Àrea geogràfica Alta Ribagorça
Any original del mapa 1952
Descripció del projecte Projecte constructiu de la central del Pont de Suert. Tom I. Obres relatives
al conjunt de la central i dels elements hidràulics que té més pròxims (càmera de càrrega, canals, comportes de descàrrega, edificis principals i annexos, etc.).
CG17.1a Instalaciones desde la càmara hasta el desagüe. Plano general (Canonada, central i la Noguera Ribagorçana (amb les línies de nivell)).
CG17.1b Cámara de agua. Planta. Secciones y Perfiles (Planta de la càmera d’aigua,
secció longitudinal i 14 perfils transversals).
CG17.1c Cámara de agua. Obra especial. Sifón descarga y compuerta desagüe.
Secciones (Seccions longitudinal de l’eix de la càmera i del sifó).
CG17.1d Tubería Forzada Perfil longitudinal y servicios tipo. Sifón descarga y compuerta desagüe. Secciones (Diferents trams de la canonada (amb els seus
desnivells, longitud i pendent) de la càmera d’aigua fins a la central).
CG17.1e Tubería Forzada. Perfils Transversals (13 perfils de la càmera).
CG17.1f Canal de descarga. Perfil longitudinal y secciones tipo (Plànol de tot el
canal, amb diferents seccions: túnel, roca, terra, pas inferior de la carretera).
CG17.1g Canal de descarga. Perfiles Transversales (28 perfils transversals del
canal).
CG17.1h Central y nave anexa. Plantas y secciones (Planta de la sala de turbines,
planta de la sala d’alternadors, planta primera i segona i secció longitudinal i transversal de l’edifici annex).
CG17.1i Central y nave anexa. Fachadas (Dibuix de les diferents façanes).
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CG17.1j Estación exterior. Alzados (Connexions als transformadors i a la línia).
CG17.1k Canal de desagüe. Secciones y perfiles (Perfil longitudinal i 8 perfils transversals).
CG17.1l Camino de acceso a la Central. Sección tipo y perfiles (Perfil longitudinal
i 15 perfils transversals del camí).

CG17.2
Títol Conjunt de plànols referents al projecte constructiu de la central del
Pont de Suert i les obres hidràuliques relacionades. Tom II
El projecte Central del Pont de Suert i els canals d’aportacions
Àrea geogràfica Alta Ribagorça
Any original del mapa 1952
Descripció del projecte Projecte constructiu de la central del Pont de Suert. Tom II. Obres relatives
al canal principal i al sifó del barranc de Sirès (canal, canonada, seccions
i plantes).
CG17.2a Canal Principal. Plano General (Representació del plànol, amb les corbes
de nivell).
CG17.2b Canal Principal. Secciones tipo (9 seccions del canal).
CG17.2c Canal Principal. Perfil Longitudinal (Els pendents en les diferents alçades).
CG17.2d Canal Principal. Perfiles Transversales (122 perfils diferents).
CG17.2e Canal Principal. Conexión con final canal Baliera. Detalles (Planta i secció
longitudinal del canal Baliera).
CG17.2f Canal Principal. Sifón sobre el Barranco de Cirés. Planta (Detall del sifó del
barranc de Sirès).
CG17.2g Canal Principal. Sifón sobre el Barranco de Cirés. Perfil longitudinal y Secciones tipo (Els tres trams del canal amb una secció de la canonada, amb
les seves mesures i mur de recolzament del canal).
CG17.2h Canal Principal. Sifón sobre el Barranco de Cirés. Perfiles transversales (30
perfils transversals).
CG17.2i Canal Principal. Acueducto tipo en pasos barranco. Detalles (Secció tipus
i seccions transversals de l’aqüeducte).
CG17.2j Canal Principal. Obra especial sobre el barranco entre perfiles 108 y 114
(Planta del barranc, seccions tipus, seccions longitudinals i seccions
transversals).
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CG17.3
Títol Conjunt de plànols referents al projecte constructiu de la central del
Pont de Suert i les obres hidràuliques relacionades. Tom III
El projecte Central del Pont de Suert i els canals d’aportacions
Àrea geogràfica Alta Ribagorça
Any original del mapa 1952
Descripció del projecte Projecte constructiu de la central del Pont de Suert. Tom III. Obres relatives al sifó de la Ribagorçana (canonada, càmera de càrrega, etc.).
CG17.3a Sifón Ribagorzana. Planta (Recorregut de tot el sifó, amb les corbes de
desnivell).
CG17.3b Sifón Ribagorzana. Perfil Longitudinal y Secciones tipo (Perfil del sifó distribuït en tres trams. Amb dues seccions: canonada i recolzament).
CG17.3c Sifón Ribagorzana. Perfiles transversales (58 perfils transversals del sifó).
CG17.3d Sifón Ribagorzana. Cámara de Entrada y Canal de Descarga. Planta (Sifó
des de la càmera d’aigua fins a l’entrada de la central, amb les diferents
corbes de desnivell. S’assenyala la carretera del Pont de Suert a Vilaller).
CG17.3e Sifón Ribagorzana. Cámara de entrada. Sección y perfiles (Perfil longitudinal del sifó i 10 perfils transversals).
CG17.3f Sifón Ribagorzana. Cámara de descarga. Perfiles y secciones (Perfil longitudinal del sifó i 21 perfils transversals).
CG17.3g Sifón Ribagorzana. Canal de descarga. Paso inferior a la carretera Nacional 230 (tramo Pont de Suert - Vilaller) Planta y secciones (Planta del pas
per sobre de la carretera i diferents seccions).
CG17.3h Sifón Ribagorzana. Variante de la carretera Nacional N° 230 (tramo Pont
de Suert - Vilaller) (Detall de la variant imposada per les obres d’ENHER.
27 seccions transversals de la recta).

CG17.4
Títol Conjunt de plànols referents al projecte constructiu de la central del
Pont de Suert i les obres hidràuliques relacionades. Tom IV
El projecte Central del Pont de Suert i els canals d’aportacions
Àrea geogràfica Alta Ribagorça
Any original del mapa 1952
Descripció del projecte Projecte constructiu de la central del Pont de Suert. Tom IV. Obres relatives a l’aportació de Tor (presa d’aigua, canal, aqüeductes, etc.).
CG17.4a Aportación Tor. Zona afectada por el azud. Plano General (Zona del riu que
quedarà afectada per la pujada del desnivell de les aigües, amb el mur
de la presa).
CG17.4b Canal aportación Noguera de Tor. Plano General (Pas del canal, paral·lel a
la Noguera de Tor i el poble Castilló de Tor).
CG17.4c Presa y toma de agua del Tor. Planta general y alzado (Situació de la
presa a la Noguera de Tor).
CG17.4d Presa del Tor. Secciones (Diferents seccions de l’assut).
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CG17.4e Toma de agua del Tor. Detalles y Secciones (Diferents seccions de la presa
d’aigua i plànol general de la presa).
CG17.4f Canal aportación Noguera Tor. Secciones tipo (Diferents seccions del
canal: cobert, en diferents tipus de roca, canal descobert).
CG17.4g Canal aportación Tor. Perfil longitudinal (Perfil del canal amb els diferents
tipus de materials i barrancs per on passa).
CG17.4h Canal aportación Tor. Perfiles transversales (237 perfils transversals del
canal).
CG17.4i Canal aportación Tor. Acueducto tipo en pasos barranco. Detalles (Secció
transversal i longitudinal de l’aqüeducte).
CG17.4j Canal aportación Tor. Obra especial sobre el barranco de Torrents (Planta
del barranc amb diferents seccions: aqüeducte, desgüàs, secció longitudinal, perfils transversals).
CG17.4k Canal aportación Tor. Obra especial sobre el barranco de Bessons (Planta
del barranc amb diferents seccions: aqüeducte, desgüàs, secció longitudinal, perfils transversals).

CG17.5
Títol Conjunt de plànols referents al projecte constructiu de la central del
Pont de Suert i les obres hidràuliques relacionades. Tom V
El projecte Central del Pont de Suert i els canals d’aportacions
Àrea geogràfica Alta Ribagorça
Any original del mapa 1952
Descripció del projecte Projecte constructiu de la central del Pont de Suert. Tom V. Obres relatives
a l’aportació de Bailera (presa d’aigua, canal, obres especials, etc.).
CG17.5a Canal aportación Baliera. Plano General (Pas del Baliera pel terme de Castanesa i Tor. S’assenyalen els diferents terrenys amb el nom dels propietaris).
CG17.5b Aportación Baliera. Azud y toma de agua (Presa al riu Baliera i l’inici del
canal).
CG17.5c Aportación Baliera. Azud y toma de agua. Secciones (Diferents seccions
de l’assut).
CG17.5d Canal aportación Baliera. Secciones tipo (8 seccions del canal: cobert,
roca, terra).
CG17.5e Perfil Longitudinal. Canal aportación Baliera (Perfil del canal amb els diferents tipus de materials i barrancs per on passa).
CG17.5f Canal aportación Baliera. Perfiles Transversales (284 perfils transversals).
CG17.5g Canal aportación Baliera. Obra especial sobre el barranco de las Feixas
(Planta, perfil longitudinal i perfils transversals de l’obra sobre el barranc).
CG17.5h Canal aportación Baliera. Obra especial sobre el barranco del Molino de
Bonansa (Planta, perfil longitudinal i perfils transversals de l’obra sobre
el barranc).
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18
Central de Vielha
i d’Arties
Riu Jueu (la Garona)
Anys de construcció
Any inici funcionament
Potència instaŀlada
Municipi
Promotora

1942-1947
1947
22 MW
Productora de Fuerzas
Motrices S.A.

Després de cinc anys d’obres, la Societat Fuerzas Eléctricas
de Catalunya SA (FECSA), actualment integrada a Endesa,
va connectar a la xarxa ara fa 50 anys, el primer grup de la
central hidroelèctrica Llavorsí, al Pallars Sobirà, tot i estar
en fase de proves des del 22 per dues turbines de tipus
Francis, amb una potència instaŀlada de 54.8 MW.

Cartografia general
CG18.1
Títol Conjunt de plànols referents al salt d’Arties i Vielha del “Proyecto general de aprovechamiento hidroeléctrico del Alto Arán”
El projecte Salt d’Arties i Vielha
Àrea geogràfica Val d’Aran
Any original del mapa 1945
Descripció del projecte Proyecto general de aprovechamiento hidroeléctrico del Alto Arán, que inclou els plànols referents als elements hidràulics de l’aprofitament hidroelèctric (presa, càmera d’aigua, canonada, central).
CG18.1a Plano de situación de las obras.
CG18.1b Plano de situación (Plànol des de la presa fins a la central, amb la canonada).
CG18.1c Perfil longitudinal des de la presa d’aigua fins a la central.
CG18.1d Secciones tipo (Seccions del túnel, canal i canonada).
CG18.1e Presa (Planta de la presa i diferents seccions).
CG18.1f Cámara de agua (Planta de la càmera d’aigua, secció longitudinal i diferents seccions).
CG18.1g Perfil longitudinal de la tuberia forzada.
CG18.1h Perfil longitudinal del canal de descàrrega.
CG18.1i Central (Plànol de les dues plantes i dues seccions).

CG18.2
Títol Plànol general de tots els llacs naturals que alimenten
la central d’Arties
El projecte Salt d’Arties
Àrea geogràfica Conca d’Aran
Any original del mapa 1954
Descripció del projecte Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora de los aprovechamientos hidroeléctricos de la cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1954.
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CG18.3
Títol Productora de Fuerzas Motrices S.A Esquema y características Hidráulicas
de los Saltos del Valle de Aran
El projecte Salt d’Arties i Vielha
Àrea geogràfica Conca Aran
Any original del mapa 1952
Descripció del projecte Situació geogràfica dels diferents salts de la Val d’Aran, amb la potència i
superfície de cada salt i del total de tota la comarca.

Secció del mapa de Obras hidráulicas en construcción o en proyecto con arreglo al Plan 1902 e inclusiones posteriores formado bajo la
dirección del Ingeniero Jefe Don Pedro M. González Quijano. Escala 1:2.000.000. Data desconeguda (probablement previ a la Guerra Civil).
Institut Geológico Catastral. Font: Arxiu Izard Forrellad.

140

ANNEX
Referències documentals
de l’inventari per a cada central

Annex – Referències documentals de l’inventari per a cada central

Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

1. Referències documentals de la cartografia general de les centrals del Pirineu occidental
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

1:400 000
Fases de concesión de D. Domingo Sert: Noguera
Pallaresa, de Pobla a Camarasa. Mapes relacionats
amb les diverses fases de concessió a Domingo
Sert en la Noguera Pallaresa des de Pobla a
Camarasa: 1901 i 1907 (tres salts) 1910 (salt unificat)
1912 i l’ampiació sol·licitada.

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Plànol

Paper

29 x 32 cm

Bon estat

Cartografia general
CG1.1a

Fases de concessió

(4)111 24/08853

AGA

Pallars Jussà

1912

CG1.1b

Perfil longitudinal del 1910 i perfil longitudinal del
1912

(4)111 24/08853

AGA

Pallars Jussà

1912

H1:200 000;
V1:2 000

Plànol

Paper

39 x 32 cm

Bon estat

CG1.1c

Perfil longitudinal de la ampliación solicitada.
Detalle del embalse en la desembocadura del
Flamisell

(4)111 24/08853

AGA

Pallars Jussà

1912

1:20 000 1:1 000

Plànol

Paper

37 x 32 cm

Bon estat

CG1.1d

Mapa de la cuenca del Rio Noguera Pallaresa (Mapa (4)111 24/08853
del Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Val d’Aran fins a
Camarasa. Llera del Segre per l’Alt Urgell. Es detalla
la superfície de l’embassament de Sant Antoni amb
els regadius innundats i la nova zona de regadius
de la Conca de Tremp).

AGA

Pallars Jussà

1912

1:200 000

Mapa

Paper

48 x 62 cm

Bon estat

CG1.1e

Perfiles de los ríos que con el Noguera Pallaresa
forman el Segre (Perfils dels rius: la Bonaigua,
Espot, la Noguera de Cardós, Ferrera, el Flamisell,
la Noguera Ribagorçana, el Segre i la Noguera
Pallaresa).

(4)111 24/08854

AGA

Pallars Jussà

1912

H1:400 000;
V1:100 000

Plànol

Paper

88 x 32 cm

Bon estat

CG1.1f

Panorama de las vertientes de la Cuenca del Rio
Noguera Pallaresa (Cims de muntanya (amb nom i
alçada) i poblacions de tota la conca de la Noguera
Pallaresa).

(4)111 24/08855

AGA

Pallars Jussà

1912

H1:400 000;
V1:40 000

Plànol

Paper

43 x 32 cm

Bon estat

CG1.1g

Croquis geológico del terreno ocupado por el
embalse de San Antonio

(4)111 24/08856

AGA

Pallars Jussà

1912

S/E

Croquis

Paper

48 x 32 cm

Bon estat

CG1.1h

Plano topográfico de la presa de Tremp. Plano de
Mr. Crosby y sondeos practicados en el estrecho de
San Antonio (Plànol toprogràfic dividit en 25 zones.
Cada zona marca el tipus de material).

(4)111 24/08857

AGA

Pallars Jussà

1912

Diverses

Plànol

Paper

44 x 32 cm

Bon estat

CG1.1h

Confluencia del rio Flamisell con el Noguera
Pallaresa. Plano de Mr. Crosby y sondeos
practicados en el estrecho de San Antonio

(4)111 24/08857

AGA

Pallars Jussà

1912

1:5 000

Plànol

Paper

45 x 32 cm

Bon estat

Diverses

Mapa

Paper

22 x 32 cm

Bon estat

Cartografia hidrològica
CH1.1a

Figura nº 1 (de la memòria del projecte): Situación
de las estaciones de aforos dentro de las cuencas
estudiadas (Mapa de la zona d’Espot amb els rius
Escrita, Peguera i Espot).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Sobirà 1951

CH1.1b

Gràfico nº 1 (de la memòria del projecte): Variación (4)115 25/17893
altimetrica y planimetrica de la precipitación (Corba
de precipitació-alçada de Llavorsí, Esterri d’Àneu,
Tavascan, Capdella i Estany Gento).

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Mapa

Paper

22 x 32 cm

Bon estat

CH1.1c

Precipitación total durante el año seco de 1912
(Mapa d’sohietes de Catalunya amb les diferents
estacions de recollida de precipitacions de tot el
territori).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Mapa

Paper

22 x 32 cm

Bon estat
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Conjunt de plànols relacionats amb un estudi
hidrològic realitzat per estudiar la viabilitat de la
central d’Espot però que engloba informació de
Catalunya i del Pallars Sobirà ja que estudia la
hidrologia en un sentit més ampli.
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

CH1.1d

Precipitación total durante el año lluvioso de 1921
(Mapa d’isohietes de Catalunya amb les diferents
estacions de recollida de precipitacions de tot el
territori).

(4)115 25/17893

AGA

CH1.1e

Cantidad media de precipitación anual (Mapa
d’isohietes de Catalunya amb les diferents
estacions de recollida de precipitacions de tot el
territori).

(4)115 25/17893

CH1.1f

Cantidad media de precipitación estacional
(Primavera, Verano, Otoño e Invierno) (Mapa
d’isohietes de Catalunya amb les diferents
estacions de recollida de precipitacions de tot el
territori).

CH1.1g

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Mapa

Paper

22 x 32 cm

Bon estat

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Mapa

Paper

22 x 32 cm

Bon estat

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Mapa

Paper

22 x 32 cm

Bon estat

Aforos del rio Peguera. Estación de vertedero
Peguera (17 taules per dia de cada mes des de 1920
fins a 1936 d’”aforos” del riu de Peguera).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Taula

Paper

42 x 32 cm

Bon estat

CH1.1h

Aforos del rio Espot. Estación de Espot 1°
(17 taules per dia de cada mes des de 1920 fins
a 1936 d’”aforos” del riu Espot).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Taula

Paper

42 x 32 cm

Bon estat

CH1.1i

Aforos del rio Espot. Estación de Espot 2° (17
taules per dia de cada mes des de 1920 fins a 1936
d’”aforos” del riu Espot).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Taula

Paper

42 x 32 cm

Bon estat

CH1.1j

Aforos del rio Bonaigua. Estación de Bonaigua (16
taules per dia de cada mes des de 1916 fins a 1931
d’”aforos” del riu de la Bonaigua).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Taula

Paper

42 x 32 cm

Bon estat

Taula

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS1.1a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1949
i Ebre

CS1.1b

Mapa de tots els aprofitaments de les conques de
l’Aran i de l’Ebre

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1949
i Ebre

Diverses

Mapa

Paper

42 x 62 cm

Bon estat

CS1.1c

Gràfic de tots els aprofitaments de l’Ebre i de l’Aran: (4)115 25/17802
nom de la central i els valors mitjans de la potència
i la producción de cada central. Vertical: situació
de la central metres nivell del mar. Horitzontal:
quilòmetres de distancia.

AGA

Conques Aran 1949
i Ebre

Diverses

Gràfic

Paper

134 x 53 cm

Bon estat

CS1.1d

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.

(4)115 25/17802

AGA

Conca Aran

1949

Diverses

Mapa

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

CS1.1e

Gràfic del total de l’energia produïda l’any 1949,
tèrmica i hidràulica.

(4)115 25/17802

AGA

Catalunya

1949

Diverses

Gràfic

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

CS1.2a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1950
i Ebre

Taula

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

CS1.2b

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.

(4)115 25/17802

AGA

Conca Aran

1950

Diverses

Mapa

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

CS1.2c

Planta i central de Seròs abans de l’incendi

(4)115 25/17802

AGA

Segrià

1950

1:200 i 1:300 Plànol

Paper

53 x 23 cm

Bon estat

CS1.2d

Plànol situació i planta de Seròs reconstruïda

(4)115 25/17802

AGA

Segrià

1950

1:2 000 i
1:4 500

Plànol

Paper

53 x 23 cm

Bon estat

CS1.2e

Plànol sala de generadors

(4)115 25/17802

AGA

Segrià

1950

1:300

Plànol

Paper

47 x 23 cm

Bon estat
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Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1949.

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1950.

145

Annex – Referències documentals de l’inventari per a cada central

Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

CS1.3a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1951
i Ebre

CS1.3b

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.

(4)115 25/17802

AGA

Conca Aran

CS1.4a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1952
i Ebre

CS1.4b

Producció de les energies produïdes l’any 1952:
hidràulica i tèrmica.

(4)115 25/17802

AGA

CS1.5a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

CS1.5b

Mapa de la Val d’Aran amb tots els aprofitaments.

CS1.6a

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Taula

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

Mapa

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1952.

Taula

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

Conques Aran 1952
i Ebre

S/E

Gràfic

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

AGA

Conques Aran 1953
i Ebre

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1953.

Taula

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

(4)115 25/17802

AGA

Conca Aran

Mapa

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1954
i Ebre

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1954.

Taula

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

CS1.6b

Producció de les energies produïdes l’any 1954:
hidràulica i tèrmica.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1954
i Ebre

S/E

Gràfic

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

CS1.6c

Mapa de tots els aprofitaments de les conques
de l’Aran i de l’Ebre: sol·licitud concedida, en
construcció i en explotació

(4)115 25/17802

AGA

Conca Aran

Diverses

Mapa

Paper

45 x 63 cm

Bon estat

CS1.7a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1955
i Ebre

Taula

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

CS1.7b

Gràfic del total de l’energia produïda l’any 1955:
tèrmica i hidràulica.

(4)115 25/17802

AGA

Catalunya

Gràfic

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

CS1.8a

Resum de tots els aprofitaments de l’Aran i de
l’Ebre.

(4)115 25/17802

AGA

Conques Aran 1957
i Ebre

Taula

Paper

21 x 29,7 cm

Bon estat

CS1.8b

Gràfic del total de l’energia produïda l’any 1957:
tèrmica i hidràulica.

(4)115 25/17802

AGA

Catalunya

1957

Diverses

Gràfic

Paper

20 x 32 cm

Bon estat

CS1.9

Concesiones de energía hidráulica superiores
a 100 C.V. Total en España 4.734.593 C.V.

S/R

Arxiu Izard
Forrellad

Estat
Espanyol

Aprox, 1960

Situació geogràfica de totes les concessions
espanyoles d’energia hidràulica, classificades per
nivells de producció.

Gràfica

2 Plànols

Paper

63 x 78 cm

Bon estat

CS1.10

Cuenca del Pirineo Oriental

S/R

Arxiu Izard
Forrellad

Pirineu
Oriental

Desconegut

Superfície del vessant del Pirineu oriental i costa
Mediterrània fins al Delta de l’Ebre, 16 826,83 km2.
Representació dels embassaments i canals
construïts, en construcció, amb el projecte aprovat
i en estudi.

Gràfica

Plànol

Paper

33 x 64 cm

Bon estat

CS1.11

Plano topográfico del Noguera-Pallaresa desde
Tremp a Barcelona

S/R

Arxiu Izard
Forrellad

Pallars Jussà

1918

Canals i sifons des de l’embassament de Sant
Antoni a la central de Gavet, per un costat, i fins
a Puigcercós per l’altre. Assenyalats els nuclis
de Talarn, Tremp, Vilamitjana, Palau de Noguera
i Puigcercós. Les corbes de nivell i la Noguera
Pallaresa.

1:10 000

Plànol

Còpia, paper

50 x 115 cm

Bon estat

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1951.

1951

Diverses

1953

Diverses

1954

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1955.

1955

Diverses
Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora S/E
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1957.

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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2. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Tavascan
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Plànols del campament de Ribera: Ribera de
Cardós. Viviendas de empleados y residencias.
Campamento obrero y dispensarios. Oficinas,
talleres y almacenes. Campo almazamiento
tubería.

1:500

Plànol

Paper, en color 70 x 100 cm

Bon estat

1:500

Plànol

Paper, en color 70 x 100 cm

Bon estat

1:500

Plànol

Paper, en color 70 x 100 cm

Bon estat

Gràfica

Plànol

Paper vegetal

Bon estat

Cartografia general
CG2.1a

Full 1: Croquis general.

Fons 69.
Topografia: 159

CG2.1b

Full 2: Espais dels edificis detallat: espai actual del
campament i urbanització previsible.

Fons 69.
Topografia: 159

CG2.1c

Full 3: Línea eléctrica de 25 kv. Línea eléctrica de
baja. Red abastecimiento agua campamento.
Tubería de bombeo. Tubería pueblo de Ribera.

Fons 69.
Topografia: 159

CG2.2

Plànol de les derivacions dels rius de Tavascan
i de Lladorre per la central de Tavascan.

S/R
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Pallars Sobirà Aprox. 1966
Pallars Sobirà Aprox. 1967

Pallars Sobirà Aprox. 1968

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Jussà

Desconegut

Plànol en planta de la morfologia del terreny,
incloent llacs, barrancs i afluents de les conques
del rius de Tavascan (Tabescan) i de Lladorre. S’hi
representen també els canals de derivació, les
preses, les càmeres de decantació, d’aigua i la
central de Tavascan.

105 x 89 cm
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3. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica d’Esterri d’Àneu
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Arxiu
Ajuntament
d’Esterri
d’Àneu

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Proyecto de unificación de aprovechamientos
hidroeléctricos en la cuenca de cabecera del rio
Noguera Pallaresa, aguas arriba de Esterri
de Aneo.

1:10 000

Plànol
topogràfic

Paper

80 x 60 cm

Bon estat

1:2 000

Plànol
topogràfic

Paper

250 x 40 cm

Bon estat

Cartografia general
CG3.1a

Mapa de la zona Alt Pallaresa

3051_3061

CG3.1b

Planta general

3051_3061

CG3.1c

Plànol presa i secció longitudinal

3051_3061

Pallars Sobirà 1957

1:200

Plànol
topogràfic

Paper

60 x 40 cm

Bon estat

CG3.1d

Galeria a pressió. Perfil longitudinal

3051_3061

Pallars Sobirà 1957

H1:2 000;
V1:500

Plànol
topogràfic

Paper

160 x 40 cm

Bon estat

CG3.2a

Secció transversal central

3051_3061

1:100

Plànol
topogràfic

Paper

40 x 30 cm

Bon estat

CG3.2b

Galeria a pressió. Perfil longitudinal

3051_3061

Pallars Sobirà 1957

H1:2 000;
V1:500

Plànol
topogràfic

Paper

160 x 40 cm

Bon estat

CG3.2c

Presa de Boren i presa de l’aigua. Alçats i seccions

3051_3061

Pallars Sobirà 1957

1:200

Plànol
topogràfic

Paper

60 x 40 cm

Bon estat

CG3.2d

Perfil longitudinal del salt

3051_3061

Pallars Sobirà 1957

H1:10 000;
V1:1 000

Plànol
topogràfic

Paper

160 x 40 cm

Bon estat

CG3.3a

Situació geogràfica de la central

3066

1:50 000

Plànol
topogràfic

Paper

20 x 20 cm

Bon estat

CG3.3b

Assut i presa d’aigua. Planta general

3066

1:200

Plànol
topogràfic

Paper

160 x 120 cm

Bon estat

CG3.3c

Assut. Seccions

3066

Pallars Sobirà 1987

1:50

Plànol
topogràfic

Paper

60 x 40 cm

Bon estat

CG3.3d

Presa d’aigua. Seccions

3066

Pallars Sobirà 1987

1:50

Plànol
topogràfic

Paper

80 x 20 cm

Bon estat

CG3.3e

Assud. Perfils longitudinals i 11 perfils transversals

3066

Pallars Sobirà 1987

1:200
Plànol
(longitudinal) topogràfic

Paper

60 x 40 cm

Bon estat

CG3.3f

Canonada forçada: perfil longitudinal

3066

Pallars Sobirà 1987

1:500

Plànol
topogràfic

Paper

80 x 40 cm

Bon estat

CG3.3g

Canonada forçada: seccions

3066

Pallars Sobirà 1987

1:20

Plànol
topogràfic

Paper

20 x 40 cm

Bon estat

CG3.3h

Central planta general i final riera del Tinter,
transversals canonada.

3066

Pallars Sobirà 1987

1:200

Plànol
topogràfic

Paper

100 x 90 cm

Bon estat

CG3.3i

Central. Planta casa de màquines

3066

Pallars Sobirà 1987

1:50

Plànol
topogràfic

Paper

40 x 30 cm

Bon estat

CG3.3j

Central. Seccions casa de màquines

3066

Pallars Sobirà 1987

1:50

Plànol
topogràfic

Paper

100 x 40 cm

Bon estat

CG3.3k

Central. Façana casa de màquines_lateral i principal 3066

Pallars Sobirà 1987

1:50

Plànol
topogràfic

Paper

160 x 40 cm

Bon estat

CG3.3l

Desaigüe. Perfil longitudinal

3066

Pallars Sobirà 1987

H1:20;
V1:100

Plànol
topogràfic

Paper

40 x 40 cm

Bon estat

CG3.3m

Desaigüe. 8 perfils transversals

3066

Pallars Sobirà 1987

1:100

Plànol
topogràfic

Paper

40 x 40 cm

Bon estat

150

Arxiu
Ajuntament
d’Esterri
d’Àneu

Arxiu
Ajuntament
d’Esterri
d’Àneu

Pallars Sobirà 1957
Pallars Sobirà 1957

Pallars Sobirà 1957

Pallars Sobirà 1987
Pallars Sobirà 1987

Proyecto de ampliación central hidroeléctrica
de Esterri.

Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico sobre
el Barranc del Tinter. Central hidroelectrica del Pi.
Empresa Hidrowatt, SA
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Proyecto de línea eléctrica de conexion
de la central hidroelectrica del Pi. Empresa
Hidrowatt, SA

1:2 000

Plànol
topogràfic

Paper

140 x 40 cm

Bon estat

Pallars Sobirà 1987

1:50 000

Plànol
topogràfic

Paper

20 x 20 cm

Bon estat

CG3.4a

Plànols de la presa, poble Són del Pi, canonada fins 3066
a la presa amb les corbes de nivell. Emplaçament

CG3.4b

Situació geogràfica de la central

3066

CG3.4c

Plànols de la presa, canonada fins a la presa amb
les corbes de nivell. Perfil longitudinal

3066

Pallars Sobirà 1987

H1:500;
V1:200

Plànol
topogràfic

Paper

60 x 40 cm

Bon estat

CG3.4d

Esquema elèctric

3066

Pallars Sobirà 1987

Diverses

Plànol
topogràfic

Paper

20 x 40 cm

Bon estat

CG3.4e

Disseny d’una pilona: perfil, planta i alçat.
Fi de la línia

3066

Pallars Sobirà 1987

Diverses

Plànol
topogràfic

Paper

40 x 40 cm

Bon estat

CG3.4f

Disseny d’una pilona: perfil, planta i alçat.
Detall suport alineació

3066

Pallars Sobirà 1987

Diverses

Plànol
topogràfic

Paper

40 x 40 cm

Bon estat

CG3.4g

Disseny d’una pilona: perfil, planta i alçat.
Detall suport protecció

3066

Pallars Sobirà 1987

Diverses

Plànol
topogràfic

Paper

40 x 40 cm

Bon estat

Pallars Sobirà 30 de novembre Projecte de transport d’energia elèctrica des de
de 1913
la central d’Esterri als pobles d’Escaló, Jou, Espot,
la Guingueta, Escalarre, Unarre, Serbi, València
d’Àneu, Son, Borén, Isavarre i Sorpe
Pallars Sobirà 30 de novembre
de 1913

1:5 000

Plànol

Paper vegetal

31 x 98 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol

Paper vegetal

50 x 103 cm

Bon estat

Pallars Sobirà 30 de novembre
de 1913

1:50

Plànol

Paper vegetal

43 x 90 cm

Bon estat

Arxiu
Ajuntament
d’Esterri
d’Àneu

Pallars Sobirà 1987

Cartografia de serveis
CS3.1a

Línia d’Isabarre. Plànol general

(4)28 25/00626

AGA

CS3.1b

Plànol d’Esterri

(4)28 25/00626

AGA

CS3.1c

Plànol de la central

(4)28 25/00626

AGA

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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4. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica d’Espot
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Inclou els plànols annexos a la memòria i
del document de plànols de la “Carpeta 1 del
Proyecto de construcción del aprovechamiento
de aguas del rio Espot para producción
de energía eléctrica denominado Salto Espot”.
Término municipal de Espot - Prov. De Lérida.
Catalana de Gas y Electricidad, S.A.

Diverses

Gràfic

Paper

63 x 32 cm

Bon estat

Diverses

Gràfic

Paper

210 x 32 cm

Bon estat

Cartografia general
CG4.1a

Anejo n° 1. Gràfico de presiones y espesores de la
chapa de la tubería a presión (Gràfic dels 10 trams de la
canonada amb les pressions i espessors).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

CG4.1b

Anejo n° 2. Cálculo gràfico-estático de los puntos fijos
y apoyos de la tubería de presión (9 tipologies de
massissos, segons les pressions sobre el terreny).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

CG4.1c

Plànol n° 1. Mapa Alt Àneu, s’assenyala la canonada
des d’Espot fins a la central, carretera de Balaguer a la
frontera i a la Noguera Pallaresa.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

1:50 000

Mapa

Paper

50 x 64 cm

Bon estat

CG4.1d

Plànol n° 2. Plànol general, des de la primera presa
a més de 1 400 metres d’alçada fins a la central a
la carretera de Balaguer a França, junt a la Noguera
Pallaresa. La canonada passa en paral·lel al riu Espot
per unes galeries fins arribar a una càmera d’aigua que
amb una canonada de 895,90 metres arriba a la central.
Allí construeixen un canal de desguàs que aboca les
aigües a la Noguera Pallaresa. Estan assenyalades
les corbes de nivell i els diferents barrancs, bordes i
propietaris per on passa la canonada.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

1:2 000

Plànol

Paper. En color

236 x 49 cm

Bon estat

CG4.1e

Plànol n° 3. Perfil longitudinal del canal, des de la
presa fins a la càmera d’aigua. Km 0: presa. Km 1: Tipus
A: canal cobert de 902,4 metres. Tipus B: túnel nº 1 de
134 metres. Km 2: Tipus A: canal cobert de 1 040,40
metres. Tipus B: túnel nº 2 de 95 metres. Tipus A: canal
cobert de 390 metres. km 3: Tipus C: túnel nº 3 i galeria
“ensanchada” de 977 metres.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

H:2 000;
V1:200

Plànol

Paper. En color

235 x 32 cm

Bon estat

CG4.1f

Plànol n° 4. Seccions del tipus del canal: Tipus A (canal
cobert). Tipus B (canal en galeria). Tipus C (galeria
“ensanchada”).

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

1:20

Plànol

Paper. En color

64 x 32 cm

Bon estat

CG4.1g

Plànol n° 5. 105 perfils transversals de la canonada en
tot el seu recorregut.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

1:200

Plànol

Paper. En color

148 x 32 cm

Bon estat

CG4.1h

Plànol n° 6. Planols de la presa i del poble d’Espot,
presa d’aigua, desarenador. Planta i seccions.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

Poble Espot:
Plànol
1:500. Seccions
de la presa:
1:100

Paper. En color

197,5 x 32 cm

Bon estat

CG4.1i

Plànol n° 7. Emplaçament de tot el recorregut de la
canonada a pressió des de la càmera d’aigües fins a la
casa de màquines i desgüàs.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

1:500

Plànol

Paper. En color

220 x 32 cm

Bon estat

CG4.1j

Plànol n° 8. Perfil longitudinal de la canonada a pressió
i canal de desgüàs, des de la càmera d’aigües fins a
la casa de màquines i desgüàs. Seccions de diferents
trams de canonada i canal: creuament de camins i
barrancs.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

1:500
Seccions de
la canonada,
canal de
desaigüe i
encreuaments
de camins i
barrancs: 1:100

Plànol

Paper. En color

314 x 32 cm

Bon estat

CG4.1k

Plànol n° 9. Obres d’accidents de terreny: aqüeducte
sobre el barranc de Finestrelles. Seccions longitudinals
i transversals.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

Secció
longitudinal:
1:100 i Secció
Transversal:
1:50

Plànol

Paper. En color

81 x 32 cm

Bon estat

CG4.1l

Plànol n° 10. Casa de màquines: planta i seccions.
“Alzado” i planta.

(4)115 25/17893

AGA

Pallars
Sobirà

1947

1:100

Plànol

Paper. En color

88 x 32 cm

Bon estat

154

155

Annex – Referències documentals de l’inventari per a cada central

Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG4.2a

Anejo n° 1. Cálculo gràfico-estático del Caballete de la
pasarela de servicio sobre la presa (Gràfic dels càlculs
del cavallet i comporta).

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

Inclou els plànols annexos a la memòria i
del document de plànols de la “Carpeta 2 del
Proyecto de construcción del aprovechamiento
de aguas del rio Espot para producción de
energía eléctrica denominado Salto Espot”.
Término municipal de Espot - Prov. De Lérida.
Catalana de Gas y Electricidad, S.A.

1:50

Gràfic

Paper

21 x 32 cm

Bon estat

CG4.2b

Anejo n° 2. Cálculo gràfico-estático de los puntos fijos
y apoyos de la tubería de presión (7 tipologies de
massissos, segons les pressions sobre el terreny. I 2
suports i 2 pilars).

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

S/E

Gràfic

Paper

125 x 32 cm

Bon estat

CG4.2c

Plànol n° 1. Mapa Alt Àneu. S’assenyala la canonada
des d’Espot fins a la central, carretera de Balaguer a la
frontera i la Noguera Pallaresa.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

1:50 000

Mapa

Paper

53 x 63 cm

Bon estat

CG4.2d

Plànol n° 2. Plànol general, des de la primera presa
a més de 1 400 metres d’alçada fins a la central a
la carretera de Balaguer a França, junt a la Noguera
Pallaresa. La canonada passa paral·lel al riu Espot per
unes galeries fins arribar a una càmera d’aigua que amb
una canonada de 895,90 metres arriba a la central. Allí
construeixen un canal de desgüàs que aboca les aigües
a la Noguera Pallaresa. Estan assenyalades les corbes de
nivell i els diferents barrancs per on passa la canonada.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

1:2 000

Plànol

Paper. En color

243 x 49 cm

Bon estat

CG4.2e

Plànol n° 3. Perfil longitudinal del canal, des de la presa
fins a la càmera d’aigua. Km 0: presa. Km 1: Tipus A:
canal cobert de 894,90 metres. Tipus B: túnel nº 1 de 134
metres. Km 2: Tipus A: canal cobert de 1 040,40 metres.
Tipus B: túnel nº 2 de 95 metres. Tipus A: canal cobert
de 415,20 metres. Km 3: Tipus C: túnel n° 3 i galeria
“ensanchada” de 977 metres.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper. En color

213 x 32 cm

Bon estat

CG4.2f

Plànol n° 4. Seccions del tipus del canal: Tipus A (canal
cobert). Tipus B (canal en galeria). Tipus C (galeria
“ensanchada”)

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

1:20

Plànol

Paper. En color

62 x 32 cm

Bon estat

CG4.2g

Plànol n° 5. 105 perfils transversals de la canonada en tot (4)115 25/17893 AGA
el seu recorregut.

Pallars Sobirà 1943

1:200

Plànol

Paper. En color

164 x 32 cm

Bon estat

CG4.2h

Plànol n° 6. Planols de la presa i del poble d’Espot, presa
d’aigua, desarenador. Planta i seccions.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

1:500 plànol,
1:100 seccions

Plànol

Paper. En color

103 x 32 cm

Bon estat

CG4.2i

Plànol n° 7. Emplaçament de tot el recorregut de la
canonada a pressió des de la càmera d’aigües fins a la
casa de màquines i desgüàs.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

1:500

Plànol

Paper. En color

220 x 32 cm

Bon estat

CG4.2j

Plànol n° 8. Perfil longitudinal de la canonada a pressió
i canal de desgüàs, des de la càmera d’aigües fins a la
casa de màquines i desgüàs. Seccions de diferents trams
de canonada i canal: creuament de camins i barrancs.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

1:500 seccions, Plànol
1:100
encreuaments

Paper. En color

289 x 32 cm

Bon estat

CG4.2k

(4)115 25/17893 AGA
Plànol n° 9. Obres d’accidents de terreny: aqüeducte
sobre el barranc de Finestrelles amb “alivaidero de sifón”.
Seccions longitudinals i transversals.

Pallars Sobirà 1943

Long. 1:100,
Transv. 1:50

Plànol

Paper. En color

64 x 32 cm

Bon estat

CG4.2l

Plànol n° 10. Casa de màquines: planta i seccions. Alçat
i planta. Secció transversal i longitudinal de la turbina i
alternador. Planta i secció horitzontal.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1943

1:100

Plànol

Paper. En color

162 x 32 cm

Bon estat

CG4.2m

Plànol n° 11. Gràfic dels anys 1949 (a partir de març),
1950, 1951, 1952 i 1953 (fins al mes de març) on es refleteix
la classe d’obra de cada mes, el nombre de treballadors
necessaris per a cada tipus de feina (excavació, obra de
fàbrica i muntatge), el cost mensual de l’obra i el total
(34 500 000 pessetes) i el consum total de dinamita
(42 tonelades) i de ciment (3 800 tonelades).

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1948

S/E

Gràfic

Paper. En color

54 x 32 cm

Bon estat
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Àrea
geogràfica

Any original
del mapa
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG4.3a

Anejo n° 3. Cálculo gràfico de los espesores de la tubería
a presión (Espessor de la canonada en els 7 diferents
trams: de 1 375 mm en el primer tram fins a 992,808 mm
en el darrer tram).

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

Inclou els plànols annexos a la memòria i del
document de plànols del “Proyecto de replanteo
de aprovechamiento hidroeléctrico del rio Espot,
cuya concesión fue otorgada a Catalana de Gas
y electricidad, SA por O.M. De 4 de Agosto de
1948, denominado Salto de Espot. Formulado en
virtud de la O.M. de 6 de juliol de 1950 relativo
al plan de construcción de los Saltos de que
es concesionaria en la cuenca del río Noguera
Pallaresa”.

1:200

Gràfic

Paper

43 x 32 cm

Bon estat

CG4.3b

Anejo n° 4. Cálculo grafosfatico de los macizos de
anclaje (Tipus de construcció que s’ha tingut en compte
en projectar la canonada: canvis del diàmetre interior,
juntes de dilatació i dels petits murs on s’assenta la
canonada).

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:50

Plànol

Paper

218 x 32 cm

Bon estat

CG4.3c

Anejo n° 5. Cálculo del acueducto sobre el Barranco de
Finestrelles (Secció transversal de l’aqüeducte i càlcul
gràfic dels ferros).

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

Diverses

Plànol

Paper

47 x 32 cm

Bon estat

CG4.3d

Plànol n° 1. Mapa Alt Àneu. S’assenyala la canonada
des d’Espot fins a la central, carretera de Balaguer a la
frontera i la Noguera Pallaresa.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:50 000

Plànol

Paper

36 x 32 cm

Bon estat

CG4.3e

(4)115 25/17893 AGA
Plànol n° 2. Plànol general, des de la primera presa
a més de 1 400 metres d’alçada fins a la central a
la carretera de Balaguer a França, junt a la Noguera
Pallaresa. La canonada passa en paral·lel al riu Espot
per unes galeries fins a arribar a una càmera d’aigua
que amb una canonada de 895,90 metres arriba a la
central. Allà construeixen un canal de desgüàs que aboca
les aigües a la Noguera Pallaresa. Estan assenyalades
les corbes de nivell i els diferents barrancs, bordes i
propietaris per on passa la canonada.

Pallars Sobirà 1951

1:2 000

Plànol

Paper. En color

236 x 49 cm

Bon estat

CG4.3f

Plànol n° 3. Perfil longitudinal del canal, des de la presa
fins a la càmera d’aigua.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper. En color

214 x 49 cm

Bon estat

CG4.3g

Plànol n° 4. Diferents seccions de la presa d’aigua.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

H1:100; V1:200

Plànol

Paper. En color

176 x 32 cm

Bon estat

CG4.3h

Plànol n° 5. Perfils i alçat de la presa

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:100, 1:50

Plànol

Paper. En color

88 x 32 cm

Bon estat

CG4.3i

Plànol n° 6. Imatge amb les mesures de diàmetre i
espessos de la canonada

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:20, 1:50

Plànol

Paper. En color

44 x 32 cm

Bon estat

CG4.3j

Plànol n° 7. 81 perfils transversals de la canonada

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:200

Plànol

Paper. En color

158 x 32 cm

Bon estat

CG4.3k

Plànol n° 8. Planta i seccions de la captació. Aqüeducte
sobre el barranc de la Mata.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:200, 1:100,
1:20

Plànol

Paper. En color

128 x 32 cm

Bon estat

CG4.3l

Plànol n° 9. Planta i seccions de l’aqüeducte.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:100, 1:50

Plànol

Paper. En color

140 x 32 cm

Bon estat

CG4.3m

Plànol n° 10. Planta i seccions del dipòsit.

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:200, 1:50, 1:10

Plànol

Paper. En color

364 x 32 cm

Bon estat

CG4.3n

Plànol n° 11. Canonada des del dipòsit regulador a la
central

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:500

Plànol

Paper. En color

209 x 32 cm

Bon estat

CG4.3o

Plànol n° 12. Perfil longitudinal de la canonada

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:500

Plànol

Paper. En color

220 x 32 cm

Bon estat

CG4.3p

Plànol n° 13. Canonada i seccions de l’obra

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:100 i 1:200

Plànol

Paper. En color

110 x 32 cm

Bon estat

CG4.3q

Plànol n° 14. Planta i seccions longitudinal i transversal
de la planta

(4)115 25/17893 AGA

Pallars Sobirà 1951

1:100 i 1:50

Plànol

Paper. En color

110 x 32 cm

Bon estat

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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5. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Llavorsí
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Gràfic

Paper. En color

60 x 32 cm

Bon estat

Plànol

Paper. En color

50 x 32 cm

Bon estat

Cartografia general
CG5.1a

Plano n° 1: Gràfico de recursos hidráulicos (Gràfics
dels cabals d’aigua per mes durant els anys: 1924
(sec), 1922 (mitjà) i 1919 (nevades)).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

CG5.1b

Plano n° 2: Diagramas de esfuerzos y detalle de
la sección del Acueducto sobre el Barranco de la
Viñasa (Secció de l’aqüeducte).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

CG5.1c

Plano n° 3: Perfil longitudinal (Perfil del canal).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper. En color

242 x 32 cm

Bon estat

CG5.1d

Plano n° 4: Emplazamiento de la Presa y toma de
agua (Situació de la presa i el seu entorn).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:500

Plànol

Paper. En color

308 x 32 cm

Bon estat

CG5.1e

Plano n° 5: Emplazamiento de la Presa y toma de
agua (Situació de la presa i el seu entorn).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

Diverses

Plànol

Paper. En color

176 x 32 cm

Bon estat

CG5.1f

Plano n° 6: Canal de conducción (7 seccions de
canal, segons la roca).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:50

Plànol

Paper. En color

66 x 32 cm

Bon estat

CG5.1g

Plano n° 7: Canal de conducción (12 perfils
transversals del canal).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:200

Plànol

Paper. En color

66 x 32 cm

Bon estat

CG5.1h

Plano n° 8: Canal de conducción (Comportes
d’entrada i de sortida).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:100 i 1:50

Plànol

Paper. En color

66 x 32 cm

Bon estat

CG5.1i

Plano n° 9: Canal de conducción (Aqüeducte sobre
el Barranc de la Vinyasa. Planta i seccions).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:50 - 1:100
i 1:200

Plànol

Paper. En color

118 x 32 cm

Bon estat

CG5.1j

Plano n° 10: Depòsito regulador, tubería a presión,
Central y Desagüe (Emplaçament de la central al
poble de Llavorsí).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:500

Plànol

Paper. En color

64 x 64 cm

Bon estat

CG5.1k

Plano n° 11: Tuberia a presión, Central y canal de
desagüe (Perfil longitudinal de la canonada, central
i canal).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:100 i 1:200

Plànol

Paper. En color

48 x 32 cm

Bon estat

CG5.1l

Plano n° 12: Depòsito regulador y Canal de
descarga (Perfil longitudinal i seccions del dipòsit i
seccions).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:200 i 1:500

Plànol

Paper. En color

88 x 32 cm

Bon estat

CG5.1m

Plano n° 13: Central (Planta de la central i de
diferents seccions).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:100

Plànol

Paper. En color

120 x 32 cm

Bon estat

CG5.1n

Plano n° 14: Cruce de la tubería a presión con la
carretera de Llavorsí a Andorra (Planta de la central
i la canonada que travessa la carretera que va a
Andorra).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:100

Plànol

Paper. En color

78 x 32 cm

Bon estat

CG5.1o

Plano Annexo 3: Tuberria a presión (Càlcul gràfic de
l’estabilitat del massís d’encaix. Gràfic de presions i
espessor de la xapa).

(4)115 25/17898

AGA

Pallars Sobirà 1948

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper. En color

76 x 33 cm

Bon estat

Proyecto de construcción del aprovechamiento de S/E
aguas del rio Noguera pallaresa, para producción
de energía eléctrica denominado Salto de Llavorsí.
Términos municipales de Escaló y Llavorsí (Prov. De
Lérida). Catalana de Gas y Electricidad.
1:20

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG5.2a

Plano de situación (Plànol de la zona: Salt de
Llavorsí amb la presa i la canonada des d’Escaló i
preses i canonades de Cardós i Farrera. El mapa és
ampliat fins a la Pobla de Segur i la Vall Fosca).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

Projecte constructiu dels elements hidràulics de
l’aportació d’aigua de la Noguera de Cardós.

1: 200 000

Plànol

Paper

25 x 32 cm

Bon estat

CG5.2b

Plano de situación (Plànol de la zona: Salt de
Llavorsí amb la presa i la canonada des d’Escaló i
preses i canonades de Cardós i Farrera).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1: 125 000

Plànol

Paper

78 x 32 cm

Bon estat

CG5.2c

Presa y toma del Noguera Pallaresa (Planta i
seccions de la presa).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:200

Plànol

Paper

240 x 32 cm

Bon estat

CG5.2d

Canal Noguera Pallaresa (Canal de la Noguera
Pallaresa des de la central d’Espot fins a la central
de Llavorsí).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:2 000

Plànol

Paper

520 x 32 cm

Bon estat

CG5.2e

Canal Noguera Pallaresa (Perfil longitudinal del
canal de la Noguera Pallaresa des de la central
d’Espot fins a la central de Llavorsí).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

H1:5 000;
V1:500

Plànol

Paper

220 x 32 cm

Bon estat

CG5.2f

Presa y toma del Noguera de Cardós (Planta i
seccions logitudinals de la presa).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:100 i 1:200

Plànol

Paper

120 x 32 cm

Bon estat

CG5.2g

Canal del Noguera de Cardós (Planta del canal de
la Noguera de Cardós).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:2 000

Plànol

Paper

400 x 32 cm

Bon estat

CG5.2h

Canal del Noguera de Cardós (Perfil longitudinal del (4)115 25/17897
Canal de la Noguera de Cardós).

AGA

Pallars Sobirà 1953

H1:5 000;
V1:500

Plànol

Paper

200 x 32 cm

Bon estat

CG5.3a

Aportación Vallfarrera. Presa y Toma (Planta i
seccions de la presa).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:200

Plànol

Paper

220 x 32 cm

Bon estat

CG5.3b

Canal de aportación Vallfarrera (Planta del canal de (4)115 25/17897
la presa fins a la Noguera de Cardós).

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:2 000

Plànol

Paper

80 x 32 cm

Bon estat

CG5.3c

Perfil longitudinal del canal de aportación
Vallfarrera.

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

H1:5 000;
V1:500

Plànol

Paper

220 x 32 cm

Bon estat

CG5.3d

Canal de aportación Vallfarrera. Sifón en el Noguera (4)115 25/17897
de Cardós (Detalls i seccions del sifó).

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:100

Plànol

Paper

100 x 32 cm

Bon estat

CG5.3e

Secciones tipo de los canales (Canals: la Noguera
Pallaresa, Vallferrera i la Noguera de Tor).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:50

Plànol

Paper

32 x 32 cm

Bon estat

CG5.3f

Cámara de agua, tubería y central. Planta general
(Plànol de la càmera d’aigua, canonada i central)

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:5 000

Plànol

Paper

120 x 32 cm

Bon estat

CG5.3g

Cámara de agua, tubería y central. Perfil
longitudinal.

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:500

Plànol

Paper

110 x 32 cm

Bon estat

CG5.3h

Cámara de agua. Secciones (Detalls de la càmera i
seccions)

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:500

Plànol

Paper

160 x 32 cm

Bon estat

CG5.3i

Tubería forzada. Secciones Tipo (Diferents tipus de
seccions de la canonada).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:50 i 1:100

Plànol

Paper

700 x 32 cm

Bon estat

CG5.3j

Central. Planta i secciones (Planta i seccions de la
central i estació transformadora).

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

Diverses

Plànol

Paper

140 x 32 cm

Bon estat

CG5.3k

Canal de Desagüe. Secciones (Diferents trams del
canal)

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

1:100

Plànol

Paper

40 x 32 cm

Bon estat

CG5.3l

Variante carretera de Llavorsí a Alins. Perfiles
longitudinales y transversales.

(4)115 25/17897

AGA

Pallars Sobirà 1953

H1:1 000;
V1:100

Plànol

Paper

40 x 32 cm

Bon estat

CG5.4

Salto de Llavorsí. Fincas Ventana 7

Fons 69.
Topografia: 158

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà Aprox. 1961

1:1 000

Plànol

Paper. En color

35 x 100 cm

Bon estat

162

Any original
del mapa

Projecte constructiu dels elements hidràulics de
l’aportació d’aigua de Vallferrera.

Plano de las fincas afectadas por el camino de
acceso a la ventana n° 7 del Canal. Término
Municipal de Ribera de Cardós.
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6. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Rialp
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Proyecto de un muro de contención del barranco
S. Antoni en su paso por Rialp.

1:500

Plànol

Paper

60 x 55 cm

Bon estat

Pallars Sobirà 1961

1:500

Plànol

Paper

160 x 30 cm

Bon estat

Cartografia general
CG6.1a

Emplaçament mur a Rialp

Rialp 794 - 840

CG6.1b

Plànol general

Rialp 794 - 840

CG6.1c

Perfil longitudinal (I)

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1961

1:500

Plànol

Paper

120 x 30 cm

Bon estat

CG6.1d

Perfil longitudinal (II)

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1961

H1:500;
V1:100

Plànol

Paper

160 x 30 cm

Bon estat

CG6.2a

Mapa del Pallars Sobirà, localitzant el punt de
l’obra.

Rialp 794 - 840

1:200 000

Plànol

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CG6.2b

Emplaçament mur

Rialp 794 - 840

Proyecto de las obras de defensa de la margen
Izquierda del barranco de San Antonio con Muro
de escollera para formación de camino de acceso
a la central eléctrica de Rialp (Lleida).

1:300

Plànol

Paper

90 x 60 cm

Bon estat

CG6.3a

Mapa del Pallars Sobirà, localitzant el punt de
l’obra.

Rialp 794 - 840

1:50 000

Plànol

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CG6.3b

Plànol del conjunt

Rialp 794 - 840

Proyecto de obras reconstrucción muro contención
y protección casco urbano de Rialp en el margen
izquierdo del barranco de S. Antonio y margen
derecho Rio Noguera Pallaresa en encuentro
aguas.

1:500

Plànol

Paper

100 x 50 cm

Bon estat

CG6.4

Emplaçament i planta murs

CG6.5a

Pallars Sobirà 1961

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1984

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1984

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1984

Proyecto de las obras de reconstrucción de un
muro simple de sostenimiento de tierras en Rialp.

1:500

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

Planta de l’aprofitament general de la minicentral.

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1993

Plànol

Paper

1000 x 50 cm

Bon estat

Planta general de la captació

Rialp 794 - 840

Proyecto de construcción del aprovechamiento
hidroeléctrico en el rio Santa Magdalena.
CH del Mal Pas (Hidrowatt S.A.).

1:4 000

CG6.5b

1:500

Plànol

Paper

75 x 55 cm

Bon estat

CG6.5c

Planta de captació

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1993

1:500

Plànol

Paper

75 x 55 cm

Bon estat

CG6.5d

Perfil longitudinal canonada

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1993

1:500

Plànol

Paper

75 x 55 cm

Bon estat

CG6.5e

Planta accés central

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1993

1:500

Plànol

Paper

75 x 55 cm

Bon estat

CG6.5f

Perfil longitudinal accés central

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1993

1:500

Plànol

Paper

75 x 55 cm.

Bon estat

CG6.6a

Plànol de situació de la zona.

Rialp 794 - 840

1:400 000

Plànol

Paper

50 x 30 cm.

Bon estat

CG6.6b

Plànol d’ubicació.

Rialp 794 - 840

1:20 000

Plànol

Paper

30 x 50 cm

Bon estat

CG6.6c

Plànol longitudinal. Accès a la captació

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1995

H1:500;
V1:100

Plànol

Paper

40 x 30 cm

Bon estat

CG6.6d

Canal d’aportació. Perfil Longitudinal

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1995

H 1:500;
V 1:100

Plànol

Paper

100 x 30 cm

Bon estat

CG6.6e

Planta general d’aprofitament: canonada des de la
Noguera Pallaresa fins a la central.

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1995

H 1:500;
V 1:100

Plànol

Paper

100 x 30 cm

Bon estat

CG6.7

Plànol general, situació de la central en la zona del
Pallars Sobirà

Rialp 794 - 840

1:20 000

Plànol

Paper

60 x 30 cm

Bon estat
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Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1984

Pallars Sobirà 1984

Pallars Sobirà 1993

Pallars Sobirà 1995
Pallars Sobirà 1995

Pallars Sobirà 1995

Proyecto de voladura tipo para la apertura de la
trunchera de acogida de la tubería de conducción
de agua a las centrales hidroeléctricas de
Montenartró, Vallespir y Mal Pas. CH del Mal Pas,
Monternartró i Vallespir.

Sol·licitud de llicència d’obres i activitat “Central
Mal Pas” Central hidroelèctirca. CH Mal Pas.
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

CG6.8a

Planta general de l’aprofitament

Rialp 794 - 840

CG6.8b

5 plànols de secció de la presa per zones

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

CG6.8c

Plànol dels perfils tranversals i longitudinals de la
presa

Rialp 794 - 840

CG6.8d

Planta general del canal

CG6.8e

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en
el Rio Santa Magdalena, en TM de Rialp (Lérida).
Santa Magdalena.

1:2 000

Plànol

Paper

75 x 30 cm

Bon estat

1:50

Plànol

Paper

45 x 30 cm
(cada plànol)

Bon estat

Pallars Sobirà 1986

1:100

Plànol

Paper

60 x 30 cm

Bon estat

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1986

1:1 000

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

Perfil longitudinal del canal

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

H1:1 000;
V1:100

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8f

Perfils transversals del canal

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:100

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8g

Planta càmera de càrrega

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:40

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8h

Seccions càmera de càrrega: secció longitudinal.

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:40

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8i

Seccions càmera de càrrega: seccions 1, 2 , 3.

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:40

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8j

Seccions càmera de càrrega: seccions 4, 5.

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:40

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8k

Planta i perfil de la canonada forçada -A-

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:200

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8l

Planta i perfil de la canonada forçada -B-

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:200

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8m

Planta i perfil de la canonada forçada -C-

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:200

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8n

Seccions tipus de la canonada forçada i canal
descàrrega. Detall junta de dilatació

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:200

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8o

Perfils transversals de la canonada forçada

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:100

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8p

Planta general de la central i canal de desgüàs

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:200 1:50

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8q

Planta de la central

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:50

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

CG6.8r

Seccions de la central

Rialp 794 - 840

Pallars Sobirà 1985

1:50

Plànol

Paper

75 x 50 cm

Bon estat

Pallars Sobirà 1986
Pallars Sobirà 1986

Cartografia de serveis
CS6.1

Detall de la línia pas per Rialp

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1953

Proyecto línea 110 000 v Cldes Pobla.

1:5 000

Plànol

Paper

80 x 30 cm

Bon estat

CS6.2

Trajecte de la línia actual i la de construir

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1954

Proyecto Línea Sant Cosme.

Diverses

Plànol

Paper

40 x 30 cm

Bon estat

CS6.3

Detall de la línia

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1963

Paso de la Línea 220 000 V Llavorsi Pobla, por
terrenos común de vecinos de Roní.

V1:500;
H1:2 000

Plànol

Paper

120 x 80 cm

Bon estat

CS6.4a

Trajecte de la línia

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1984

Proyecto Línea 25 kv de unión entre CH Rialp con
línea Llavorsí - Baro

1:2 000

Plànol

Paper

60 x 30 cm

Bon estat

CS6.4b

Perfil longitudinal

Rialp 794 - 840

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Sobirà

Pallars Sobirà 1984

V1:500;
H1:2 000

Plànol

Paper

80 x 30 cm

Bon estat
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7. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica del Molí de Sort
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Sol·licitud d’autorització (al Govern de la província
de Lleida, Jefatura de obras públicas) per a
imposar “servidumbre forzosa” de pas de corrents
elèctriques sobre la carretera de Balaguer a la
frontera francesa, amb una línia de transport
d’energia elèctrica als pobles de Rialp, Bastida de
Sort i Olp per a l’enllumenat públic i particular.

1:5 000

Plànol

Paper vegetal,
en color

52 x 98 cm

Bon estat

1:50

Plànol

Paper vegetal,
en color

34 x 112 cm

Bon estat

1:50

Plànol

Paper vegetal,
en color

32 x 74 cm

Bon estat

1:50

Plànol

Paper vegetal,
en color

34 x 112 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS7.1a

Plano general

(4)28 25/00614

AGA

Pallars Sobirà 1906

CS7.1b

Cruce de carretera Río San Antón

(4)28 25/00614

AGA

Pallars Sobirà 1906

CS7.1c

Cruce de carretera I

(4)28 25/00614

AGA

Pallars Sobirà 1906

CS7.1d

Cruce de carretera II

(4)28 25/00614

AGA

Pallars Sobirà 1906

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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8. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Gerri de la Sal
Referència Títol

Número
de referència del
projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Detalls del projecte de Gerri, incloent plantes,
seccions i perfils dels elements constructius de la
presa d’aigua. Riegos y Fuerza del Ebro SA. Salto
de Gerri. Detalles de la toma de agua.

S/E

Descripció del
document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Plànol
Paper vegetal
construccions (blau)

29 x 210 cm

Bon estat

S/E

Plànol
Paper vegetal
construccions (blau)

29 x 210 cm

Bon estat

S/E

Plànol
Paper vegetal
construccions (blau)

29 x 210 cm

Bon estat

1:5 000

Planol

Paper. En color

294 x 31 cm

Bon estat

1:200

Mapa

Paper. En color

78 x 31 cm

Bon estat

1:200 000

Mapa

Paper. En color

34 x 31 cm

Bon estat

1:1 000

Mapa

Paper seda. En
color

50 x 31 cm

Bon estat

Cartografia general
CG8.1a

Muro de compuerta

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Sobirà 2 d’Agost del
1912

CG8.1b

Compuertas de limpia

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Sobirà 2 d’Agost del
1912

CG8.1c

Paso para las almadias

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Sobirà 2 d’Agost del
1912

Cartografia de serveis
CS8.1a

Plano general

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

CS8.1b

Plano de emplazamiento (Plànol de la situació de
la central amb dos grups a Gerri).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

CS8.1c

Plano de situación (Mapa dels rius al nord de la
Pobla de Segur -Pallars Sobirà i Vall Fosca- amb les
poblacions més importants).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

CS8.1d

Planta (Canonada des de la càmera d’aigua fins a
la central i la tornada de l’aigua al riu. S’assenyalen
les corbes de nivell).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

CS8.1e

Plantas y secciones (Plànols de les dues plantes,
amb els diferents compartiments, secció
longitudinal i transversal).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:200

Mapa

Paper seda. En
color

140 x 31 cm

Bon estat

CS8.1f

Perfil longitudinal de la tuberia (Perfil longitudinal
de la canonada des del Barranc de Vallserri fins a
la Ventana 23).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

H1:5 000;
V1:500

Mapa

Paper seda. En
color

100 x 31 cm

Bon estat

CS8.1g

Perfil longitudinal (Perfil des de la càmera d’aigua
fins a la central. S’indica els diferents pendents,
longitud canonada i l’espessor en cada una de les
tres zones).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:500

Mapa

Paper seda. En
color

84 x 31 cm

Bon estat

CS8.1h

Perfiles transversales (147 perfils transversals de
tota la canonada).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:200

Mapa

Paper seda. En
color

600 x 31 cm

Bon estat

CS8.1i

Perfil longitudinal 2 (Perfil des de la càmera
d’aigua).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

H1:1 000;
V1:100

Mapa

Paper seda. En
color

53 x 31 cm

Bon estat

CS8.1j

Perfil de la planta de la central

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:200

Mapa

Paper seda. En
color

100 x 73 cm

Bon estat

CS8.1k

Obras tipo para paso de barrancos (Diferents tipus
de passos de barranc, superior i inferior)

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:100

Mapa

Paper seda. En
color

120 x 31 cm

Bon estat

CS8.1l

Secciones tipo (Seccions del canal, del túnel i de la
canonada forçada).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:100, cada
secció

Mapa

Paper seda. En
color

70 x 31 cm

Bon estat

CS8.1m

Secciones (10 seccions de la càmera d’aigua).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:200

Mapa

Paper seda. En
color

82 x 31 cm

Bon estat

CS8.1n

Secciones (Diferents tipus de seccions de la presa).

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

1:50

Mapa

Paper seda. En
color

100 x 31 cm

Bon estat

CS8.1o

Gráfico de duración de caudales para año seco
(1928-1929; 1934-1935; 1935-1936). El valor mitjà era
de 17,5, 29,5 i 45 m3/s respectivament per a cada
període.

(4)115 25/17984

AGA

Pallars Sobirà 1948

S/E

Gràfic

Paper seda

35 x 31 cm

Bon estat

Projecte de la canonada d’aigua des de Sort fins
a Gerri, passant per diferent termes municipals.
S’assenyalen les 23 “ventanas”, la càmera d’aigua,
la canonada forçada i la central a Gerri. Projecte
que al 1901 Domingo Sert i Badía ja adquireix
el permís d’ús de l’aigua. El 1918 demana
l’aprofitament de 20 000 litres per segon de la
Noguera Pallaresa, entre Sort i Gerri.

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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9. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Sossís
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1942

Projecte constructiu de reparació i protecció del
camí d’accés a la central de Sossís.

Planta:
1:400.
Perfils
1:500-1:100

Plànol

Paper

31 x 22 cm

Bon estat

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1943

Projecte constructiu del canal de protecció annex
a la central de Sossís

1:1 000

Plànol

Paper. En color

63 x 33 cm

Bon estat

Pallars Jussà

1943

V1:100;
H1:400

Plànol

Paper. En color

117 x 52 cm

Bon estat

Cartografia general
CG9.1

Plano del camino central de Sosís (Reparació i
protecció del camí d’accés a la central de Sossís.
Plànols de la planta i dels perfils transversals i
longitudinals).

Cartografia de serveis
CS9.1a

Canal de Sossís. Obras Km 4.7 (Plànol de la
construcció del riu per a la protecció del canal de
Sossís en el km. 4 700).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

CS9.1b

Canal de Sossís. Obras Km 4.7 (Plànol general i
perfils transversals del riu).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

CS9.1c

Revistimiento Canal: km 0,720 a 0,790 (Plànol
general del canal amb els perfils V i VI).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1943

Planta: 1:500 Plànol
i Perfils:
1:200

Paper

124 x 32 cm

Bon estat

CS9.1d

Canal de Sosis - Acueducto km 4+200. Juntas
de dilatación en el empalme de la obra con el
revestimiento del canal (Plànol de l’aqüeducte,
secció transversal de l’obra, amb les bòvedes de
formigó).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1945

1:50

Plànol

Paper

31 x 22 cm

Bon estat

CS9.1e

Canal del Pallaresa - Salto de Pobla. Plano
Parcelario (la Noguera Pallaresa en el seu pas per
la Pobla de Segur i Sossís amb les terres de tots els
propietaris del voltant).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1915

1:1 000

Plànol

Paper

726 x 46 cm

Bon estat

CS9.1f

Canal de Sosís. Obras de defensa de km 0,070 a
0,440. Canal del Pallaresa - Salto de Pobla (Perfils
transversals de la Noguera Pallaresa en el seu pas
per Sossís).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1939

1:500 i 1:200

Plànol

Paper

176 x 41 cm

Bon estat

CS9.2a

Espigones Presa de Sossís. Tipo de Espigon (Plànol
de l’espigó, planta i diferents seccions).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1942

1: 200

Plànol

Paper

40 x 32 cm

Bon estat

CS9.2b

Espigones Presa de Sossís. Perfils (Plànol dels 4
perfils).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1942

1:200

Plànol

Paper

83 x 31 cm

Bon estat

CS9.2c

Espigones Presa de Sossís. Protecció km 1. (Plànol
dels 4 espigons del canal).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1943

1:500

Plànol

Paper

49 x 27 cm
2 còpies

Bon estat

CS9.2d

Espigones Presa de Sossís. Plànol general (Plànol
dels 4 espigons del canal amb el riu, el canal i la
carretera).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1942

1:500

Plànol

Paper

122 x 32 cm

Bon estat

172

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Projecte constructiu dels espigons de la presa de
Sossís
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CS9.3a

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta.
Desague de fondo bajo el paso de almadias
(Planta i sis seccions del mur).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1944

Projecte constructiu de la modificació de la
comporta de Sossís

1:50

Plànol

Paper. En color

176 x 31 cm

Bon estat

CS9.3b

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta.
Modificación del paso de Almadias
(Plànol de la situació de la comporta i diferents
seccions de la comporta).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1944

1:50 - 1:500
i 1:25

Plànol

Paper. En color

102 x 64 cm

Bon estat

CS9.3c

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta.
Perfil Tipo de Reparación de la Presa de Sosís
(Presa de Sossís: les reparacions que es van dur
a terme l’estiu de 1943).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1944

1:50

Plànol

Paper. En color

61 x 31 cm

Bon estat

CS9.3d

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta.
Plano de situación (Plànol general de la presa).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1944

1:500

Plànol

Paper

48 x 31 cm

Bon estat

CS9.3e

Presa de Sosis. Modificación de la compuerta.
Desagüe de fondo en el paso de almadias
(Diferents seccions de la presa).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1946

1:50

Plànol

Paper

48 x 31 cm

Bon estat
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10. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Capdella
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

(4)115 25/17893

AGA

Pallars Jussà

1951

Taula de precipitacions per any des de 1914 fins
a 1946 a l’estació d’Estany Gento. A partir del 1919
estan per mes i any.

S/E

Taula

Paper

44 x 32 cm

Bon estat.

Cartografia general
CG10.1

Croquis y datos pluviometricos de la estación de
Estangento y caudales de Capdella

CG10.2

1ère CHUTE sur les Rio Flamisell. Profil en long de la
Col·lecció FECSA
Conduite forcée. 1er (1m.10 de diam.), 2e (0,70 de diam.) (84)
i 3e Tronçon (0,50 de diam.)de la Conduite forcée.

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

Aprox. 1912

Perfil longitudinal de la conducció forçada. Firmat
per: Léon MOURRAILLE. Ingènier-Conselle. 15, Rue
Emile Zola. Lyon

1:2 000

Plànol

Paper

104 x 31 cm

Bon estat.

CG10.3

Proyecto de funicular. Plano general.

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà.

Pallars Jussà

1914

Còpia del projecte de funicular des de la càmera
1:1 000
d’aigua a la central. S’assenyalen els propietaris de
les terres

Plànol

Paper

230 x 30 cm

Bon estat.

CG10.4

Situation de la conduite forcée

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1913

Plànol de situació de la conducció forçada Energía
Elèctrica de Cataluña.

1:5 000

Plànol

Paper

50 x 23 cm

Bon estat.

CG10.5

Refigeration des transformateurs du Postes de
Capdella

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1913

Plànol de refrigeració dels transformadors de la
central de Capdella

1:250

Plànol

Paper

70 x 60 cm

Bon estat.

CG10.6

1ère CHUTE sur les Rio Flamisell. Emplacement de
l’Usine

Col·lecció FECSA
(84)

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

Aprox. 1913

Emplaçament de la central. Firmat per: Léon
MOURRAILLE. Ingènier-Conselle. 15, Rue Emile Zola.
Lyon

1:200

Plànol

Paper

62 x 31cm

Bon estat.

CG10.7

Tubera des d’Estangento a la Cambra de l’aigua

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1916

Plànol de la conducció des d’Estany Gento fins al
canal de desguàs.

1:5 000

Plànol

Paper

110 x 34 cm

Bon estat.

CG10.8

Cámara de agua de Capdella - Casa para los guardias.
Reconstrucción 1921

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1921

Esbossos i plànols de la casa dels guardes a la
càmera d’aigua.

1:50

Plànol

Paper. En color

137 x 41 cm

Bon estat
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Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG10.9a

Maison pour le contre-maitre. Sous Sol (Plànols de la
casa del director).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

Plànol

Paper

51 x 59 cm

Bon estat.
2 còpies

Maison pour le contre-maitre. Rez-de-Chaussée
(Plànols de la casa del director: planta baixa).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

Usine hydro-électrique Flamisell supérieur.
Locher&Cie. Ingenieurbureau und Bauunternehmung für Noeh und Tiofbau. ZÜRICH

1:50

CG10.9b

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

1:50

Plànol

Paper

51 x 59 cm

Bon estat.
4 còpies

CG10.9c

Maison pour le contre-maitre. 1ier Etage (Plànols de la
casa del director: primer pis).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

51 x 59 cm

Bon estat.
3 còpies

CG10.9d

Maison pour le contre-maitre. Plan de la toiture
(Plànols de la casa del director: plànol sostre).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

74 x 74 cm

Bon estat.
2 còpies

CG10.9e

Maison pour le contre-maitre. Coupe transversale
(Plànols de la casa del director: secció transversal).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

49 x 57 cm

Bon estat.
3 còpies

CG10.9f

Maison pour le contre-maitre. Combles (Plànols de la
casa del director: golfes).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

46 x 55 cm

Bon estat.
4 còpies

CG10.9g

Maison pour le contre-maitre. Façades (Plànols de la
casa del director: façana est i façana nord).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

87 x 46 cm

Bon estat.
3 còpies

CG10.9h

Maison pour le contre-maitre. Façades (Plànols de la
casa del director: façana oest i façana sud).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol i
imatges

Paper

60 x 45 cm

Bon estat.
2 còpies

CG10.9i

Maison pour le contre-maitre (Plànols de la Casa del
director: façana oest, façana sud i façana nord. Plànol
planta baixa).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:100

Plànol

Paper

87 x 46 cm

Bon estat.
2 còpies

CG10.10a

Esquisse pour une maison d’ouvrier (Esbós per la casa
d’un obrer: façanes nord, sud i est. Plànol primer pis).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:100

Plànol

Paper. En color

72 x 46 cm

Bon estat

CG10.10b

Maison d’ouvrier. Plan du rez-de-Chaussé (Plànols
planta baixa).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper. En color

72 x 46 cm

Bon estat

CG10.10c

Maison d’ouvrier. Plan de la toiture (Plànols sostre).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

79 x 60 cm

Bon estat

CG10.10d

Maison d’ouvrier. Plan de la toiture. Sous sol (Plànols
soterrani).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

79 x 60 cm

Bon estat

CG10.10e

Maison d’ouvrier. Façade Sud (Esbós façana sud).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

65 x 44 cm.
2 esboços

Bon estat

CG10.10f

Maison d’ouvrier. Façade Nord (Esbós façana nord).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

65 x 44 cm.
2 esboços

Bon estat

CG10.10g

Maison d’ouvrier. Façade latérale, coupetransvesale
(Esbós façanes laterals i transversals).

Col·lecció FECSA
(84) 23 71

Pallars Jussà

1912

1:50

Plànol

Paper

68 x 44 cm.
2 esboços

Bon estat

178

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Usine hydro-électrique Flamisell supérieur.
Locher&Cie. Ingenieurbureau und Bauunternehmung für Noeh und Tiofbau. ZÜRICH
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Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG10.11a

Profil du Barrage deversoir du Lac Mar à l’émissaire
sur le Lac Frescau

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

Plànol

Paper. En color

61 x 31 cm

Bon estat

Plan de la Galerie de Prise d’eau entre le Lac Mar et le
Lac Colomina

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

1ère CHUTE sur les Rio Flamisell. Oubrages aux
Lacs Mar et Colomino. Léon MOURRAILLE. IngènierConselle. 15, Rue Emile Zola. Lyon

1:200

CG10.11b

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

1:500

Plànol

Paper. En color

41 x 31 cm

Bon estat

CG10.11c

Galerie et Vanne de prise d’eau dans le Lac Colomino.
Profil en long

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

1:200

Plànol

Paper. En color

24 x 31 cm

Bon estat

CG10.11d

Galerie et vanne de prise d’eau du Lac Colomino. Plan

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

1:500

Plànol

Paper. En color

41 x 31 cm

Bon estat

CG10.11e

Coupe de la Galerie et des Tuyaux (Obres als llacs Mar
i Colomina).

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

1:20

Plànol

Paper. En color

21 x 31cm

Bon estat

CG10.11f

Coupe de la Chambre des Robinets - Vannes (Obres
als llacs Mar i Colomina).

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

1:20

Plànol

Paper. En color

41 x 31cm

Bon estat

CG10.11g

Plan de la Chambre des Robinetrs - Vannes (Obres als
llacs Mar i Colomina).

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

1:20

Plànol

Paper. En color

61 x 31cm

Bon estat

CG10.11h

Vannes en Pelles d’Etang en amont des tuyaux (Obres
als llacs Mar i Colomina).

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

Aprox. 1912

1:20

Plànol

Paper. En color

61 x 31cm

Bon estat

CG10.12a

Fachada oeste

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

1913

1:50

Plànol

Paper. Còpia

68 x 60 cm

Bon estat

CG10.12b

Fachada este

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

1913

1:50

Plànol

Paper. Còpia

68 x 60 cm

Bon estat

CG10.12c

Fachada carretera

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

1913

1:50

Plànol

Paper. Còpia

55 x 66 cm

Bon estat

CG10.12d

Fachada lado central

Col·lecció FECSA
(84)

Pallars Jussà

1913

1:50

Plànol

Paper

74 x 64 cm

Bon estat

CG10.13

Plano proyecto de la casa Ayuntamiento y escuela del
pueblo de Torre de Capdella

S/R

Vall Fosca

20 de març
de 1918

1:100

Plànol

Paper

63 X 57 cm

Bon estat

180

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Arxiu Martí
Boneta

Energía Eléctrica de Cataluña S.A. Estación de
Transformación de Capdella

Plànols de façana principal i de la carretera,
planta baixa i primer pis.
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Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

CG10.14a

Casa de habitación por dos familias. Con huerto,
gallinero y lavadero (Plànols de planta, façana
lateral, façana lateral amb el galliner i safareig, tall
transversal i tall longitudinal. Aquests últims amb les
mesures d’amplada de les parets i terres).

S/R

Arxiu Martí
Boneta

CG10.14b

Façade nord oest (Dibuix de la façana i teulat, amb les
finestres, xemenies, canals d’aigua... S’assenyala els
metres d’alçada de cada planta i del subsòl).

S/R

Arxiu Martí
Boneta

CG10.14c

Façade latérale et Coupe transversale (Dibuix de la
façana i teulat amb les finestres, xemenies, canals
d’aigua... I el tall transversal d’aquesta façana).

CG10.14d

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Plànols en planta i ubicació de les diferents
dependències i detalls més constructius. Usine
hydro.électrique Falmisell supériur.

Vall Fosca

1914, aprox.

1:50

Plànol

Paper

88 x 83 cm

Bon estat

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper

63 x 42 cm

Bon estat

Façade nord (Dibuix de la façana i teulat amb les
portes d’entrada, les finestres, xemenies, canals
d’aigua... S’assenyala els metres d’alçada de cada
planta i del subsòl).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper

66 x 42 cm

Bon estat

CG10.14e

Maison d’oubriers. Plan ouvrez-de-chaussée (Plànols
de la planta).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper

66 x 42 cm

Bon estat

CG10.14f

Maison pour le Directeur. Plan ouvrez-de-chaussée
(Plànols de la planta).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper

49 x 56 cm

Bon estat

CG10.14g

Pont d’accès à la maison ou Directeur (Diferents
representacions del pont i situació del pont, entre la
central i la casa del director).

S/R

Vall Fosca

Zurich, 1915

Coupes et
pla: 1:50
Situation:
1:1 000

Plànol

Paper

82 x 58 cm

Bon estat

CG10.14h

Maison pour le Directeur. Façade ouest. Façane Sud
(Dibuix de la façana i teulat amb les portes d’entrada,
les finestres, xemenies, canals d’aigua... S’assenyala
els metres d’alçada de cada planta i del subsòl).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper

80 x 44 cm

Bon estat

CG10.14i

Maison pour le Directeur. Façade est. Façane Nord
(Dibuix de la façana i teulat amb les portes d’entrada,
les finestres, xemenies, canals d’aigua... S’assenyala
els metres d’alçada de cada planta i del subsòl).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper

45 x 84 cm

Bon estat

CG10.14j

Maison pour le Directeur. Coupe Transversale (Tall
transversal de la casa).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper

47 x 64 cm

Bon estat

Pallars Jussà

1946

1:1 000

Plànol

Paper

39 x 32 cm

Bon estat

H1:1 000;
V1:100

Plànol

Paper. En color

58 x 32 cm

Bon estat

1: 200

Plànol

Paper. En color

269 x 32 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol

Paper

640 x 32 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol

Paper

600 x 32 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol

Paper

680 x 32 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS10.1a

Plano general (Plànol de la carretera).

(4)111 24/09805

CS10.1b

Perfil longitudinal.

(4)111 24/09805

Pallars Jussà

1946

CS10.1c

Perfiles transversales.

(4)111 24/09805

Pallars Jussà

1946

CS10.2a

Trozo primero comprendido entre los puntos
kilométricos de 10,140 (Senterada) y 16,308.

(4)111 24/10794

Pallars Jussà

1946

CS10.2b

Trozo segundo comprendido entre los puntos
kilométricos 16,308 y 22,754

(4)111 24/10794

Pallars Jussà

1946

CS10.2c

Trozo tercero comprendido entre los puntos
kilométricos 22,754 y 29,650 (Capdella)

(4)111 24/10794

Pallars Jussà

1946

AGA

AGA

Acondicionamiento parcial entre los punto
kilómetreicos 5.400 y 5,772 del camino particular,
propiedad de Energía eléctrica de Cataluña S.A,
cedido por dicha sociedad al Estado
Plano del camino particular, propiedad de Energía
eléctrica de Cataluña S.A. Entre Senterada y
Capdella, cedido por dicha sociedad al Estado

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CS10.3a

Plano general. Cópia del Instituto Geografico y
Estadístico “Mapa”.

(4)102 24/08992

AGA

Pallars Jussà

1945

1:50 000

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.3b

Perfil longitudinal general.

(4)102 24/08993

Pallars Jussà

1945

1:50 000

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.3c

Plànols contiguts en la memòria i en els annexos
del projecte “Camino local de Senterada a
Capdella. Proyecto. Obras Públicas, Província de
Lérida”.

Anejo 10. Gráfico de carreteras, E:10000 (Esquema
(4)102 24/08994
lineal d’elements de la carretera i punts quilomètrics).

Pallars Jussà

1945

1:50 000

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.3d

Anejo 14. Detalle del cruce con el barranco Dels Altars
y Dels Baixants

(4)102 24/08995

Pallars Jussà

1945

1:50 000

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.3e

Anejo 16. Plano del puente sobre el rio Falmisell. A contruir (4)102 24/08996
o abonar por “Energía Elèctrica de Cataluña S.A.”

Pallars Jussà

1945

1:50 000

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.3f

Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 2.
Proyecto. Obras Públicas, Província de Lérida.

(4)102 24/08997

Pallars Jussà

1945

1:50 000

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.4a

Hoja nº 1. Plano general.

(4)102 24/08946

Pallars Jussà

1943

S/E

Plànol

Paper vegetal

29,7 x 150,5 cm

Bon estat

CS10.4b

Hoja nº 2. Perfil Longitudinal.

(4)102 24/08946

Pallars Jussà

1943

H1:5 000;
V1:500

Plànol

Paper vegetal

29,7 x 172 cm

Bon estat

CS10.4c

Hoja nº 3. Perfiles transversales.

(4)102 24/08946

Pallars Jussà

1943

S/E

Plànol

Paper vegetal

29,7 x 1161cm

Bon estat

CS10.4d

Hoja nº 4. Obras de fábricas.

(4)102 24/08946

Pallars Jussà

1943

S/E

Plànol detall

Paper vegetal

29,7 x 666,5 cm

Bon estat

CS10.4e

Hoja nº 5. Secciones del camino.

(4)102 24/08946

Pallars Jussà

1943

S/E

Plànol detall

Paper vegetal

29,7 cm x 21,5 cm

Bon estat

CS10.5a

Plano general. Cópia del Instituto Geografico y
Estadístico “Mapa”.

(4)102 24/08992

Pallars Jussà

30 d’Oct.
de 1943

H1:5 0000;
V1:5 000

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.5b

Hoja 1. Plano. Camino local de Senterada a Capdella
Trozo 2

(4)102 24/08992

Pallars Jussà

30 d’Oct.
de 1943

1:5 000

Plànol

Paper vegetal

168 x 29 cm

Bon estat

CS10.5c

Hoja 2. Perfil Longitudinal. Camino local de Senterada
a Capdella Trozo 2

(4)102 24/08992

Pallars Jussà

30 d’Oct.
de 1943

H1:5 000;
V1:500

Plànol

Paper vegetal

189 x 29 cm

Bon estat

CS10.5d

Hoja 3. Perfils Trnasversals. Camino local de Senterada (4)102 24/08992
a Capdella Trozo 2

Pallars Jussà

30 d’Oct.
de 1943

Variable

Plànol

Paper vegetal

1281 x 29 cm

Bon estat

CS10.5e

Hoja 4. Obras de Fabrica. Camino local de Senterada a
Capdella Trozo 2

(4)102 24/08992

Pallars Jussà

30 d’Oct.
de 1943

1:100 1:1 000

Plànol

Paper vegetal

515 x 29 cm

Bon estat

CS10.5f

Hoja 5. Secciones del Camino. Camino local de
Senterada a Capdella Trozo 2

(4)102 24/08992

Pallars Jussà

30 d’Oct.
de 1943

1:50 - 1:100

Plànol

Paper vegetal

63 x 29 cm

Bon estat

CS10.6a

Hoja nº 1-A. Plano general. Alternativa A
Hoja nº 1-B. Plano general. Alternativa B

(4)102 24/12316

Pallars Jussà

1945,
examinat
1946

E: 1:5 000

Plànol

Paper vegetal

29,7 x 150,5 cm

Bon estat

CS10.6b

Hoja nº 2-A. Perfil Longitudinal. Alternativa A
Hoja nº 2-B. Perfil Longitudinal. Alternativa B

(4)102 24/12316

Pallars Jussà

1945,
examinat
1946

H1:5 000;
V1:500

Plànol

Paper vegetal

29,7 x 172 cm

Bon estat

CS10.6c

Hoja nº 3-A. Seccions del camí. Alternativa A
Hoja nº 3-B. Seccions del camí. Alternativa B

(4)102 24/12316

Pallars Jussà

1945,
examinat
1946

S/E

Plànol
seccions

Paper vegetal

29,7 x 43 cm

Bon estat

CS10.6d

Hoja nº 4-A. Perfiles transversales. Alt. A
Hoja nº 4-B. Perfiles transversales. Alt. B

(4)102 24/12316

Pallars Jussà

1945,
examinat
1946

1:200

Plànol

Paper vegetal

29,7 x 1 096,5 cm Bon estat

CS10.6e

Hoja nº 5-A. Obras de fábricas y accesorios. Alternativa A
Hoja nº 5-B. Obras de fábricas y accesorios. Alternativa B

(4)102 24/12316

Pallars Jussà

1945,
examinat
1946

S/E

Plànol obres
fàbrica

Paper vegetal

29,7 x 472 cm

Bon estat

CS10.7

Esquema - distribución de Energía Eléctrica a los
pueblos de Astell, Aguiró, Obeix, Monros, Pobella y
Pauls

S/R

Vall Fosca

7 de maig
de 1920

S/E

Plànol

Paper

43 x 30 cm

Bon estat

184

AGA

AGA

AGA

Arxiu Martí
Boneta

Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 1.
Proyecto. Obras Públicas, Província de Lérida. Plànol
general de la carretera i emplaçament dels nuclis
de població i del Flamisell, així com els perfils
longitudinals amb indicacions dels barrancs i
principals característiques de la carretera en els
tres trams d’estudi. Inclou les carrteres comarcals
actuals, la carretera actual de Senterada a Capdella i
la carretera en projecte. L’original d’amdós plànols es
troba en el tros 3 del projecte.
Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 2.
Proyecto. Obras Públicas, Província de Lérida.
Plànol general de la carretera i emplaçament
dels nuclis de població i del Flamisell, així com
els perfils longitudinals amb indicacions dels
barrancs i principals característiques de la
carretera en els tres trams d’estudi. Inclou les
carrteres comarcals actuals, la carretera actual de
Senterada a Capdella i la carretera en projecte.
L’original d’amdós plànols es troba en el tros 3 del
projecte.

Camino local de Senterada a Capdella, Trozo 3.
Proyecto. Obras Públicas, Província de Lérida. Plànol
general de la carretera i emplaçament dels nuclis
de població i del Flamisell, així com els perfils
longitudinals amb indicacions dels barrancs i
principals característiques de la carretera dels tres
trams d’estudi. Inclou les carreteres comarcals
actuals, la carretera actual de Senterada a Capdella
i la carretera en projecte. L’original d’amdós plànols
es troba en el tros 3 del projecte. Les alternatives
incloses en aquest projecte discorren per banda i
banda del riu.

Les dues línies que van als pobles de Coma de
Mont-ros i Solà de Bellera. Línies de 11 000 v.
S’indica els metres de línia des de la central de
Molinos als diferents pobles
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Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona

Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Arxiu Izard
Forrellad

Vall Fosca

1915

Conjunt de plànols del projecte “Usine hydroélectrique Flamisell supérieur. Energía Eléctrica de
Cataluña. Instalación hidroeléctrica del Flamisell.
Dirección Local. Lac Colomina. Locher&Cie”.

1:2 000

Plànol

Paper. En color

65 x 30 cm

Bon estat

1:2 000

Plànol

Paper. En color

40 x 30 cm

Bon estat

Cartografia hidrològica
CH10.1a

Plànol de l’Estany Gento amb el pla d’execució de les
obres

S/R

CH10.1b

Plànol de l’Estany Gento les corbes de nivell i els
metres quadrats de superfície i els km2 de conca.

S/R

Vall Fosca

1915

CH10.1c

Diferents perfils longitudinals d’Estany Gento:
canonada sortida, casa de màquines, etc.

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper. En color

60 x 30 cm

Bon estat

CH10.1d

Bassin de Rous. Lac Ribanegra (Plànol del llac, amb el
nivell d’aigua i les corbes de nivell al voltant del llac).

S/R

Vall Fosca

1915

1:1 000

Plànol

Paper. En color

70 x 40 cm

Bon estat

CH10.1e

Bassin de Rous. Lac Ribanegra (Plànol del llac, amb el
nivell d’aigua i les corbes de nivell al voltant del llac. I
el diagrama de les superfícies de volum d’aigua).

S/R

Vall Fosca

1915

1:1 000

Plànol

Paper. En color

70 x 40 cm

Bon estat

CH10.1f

Rigole Colomina-Estangento Locher&Cie (Plànol del
rierol amb les corbes de nivell).

S/R

Vall Fosca

1912

1:2 000

Plànol

Paper. En color

68 x 40 cm

Bon estat

CH10.1g

Pont au funiculaire sur la Rivière Flamisell (Tall
transversal i longitudinal del pont de la canonada
forçada entrada central de Capdella sobre el
Flamisell).

S/R

Vall Fosca

1915

Transv. 1:50
Long. 1:100

Plànol

Paper

60 x 30 cm

Bon estat

CH10.1h

Pont au funiculaire sur la Rivière Flamisell (Pont de la
canonada forçada entrada central de Capdella sobre
el Flamisell, amb totes les mesures).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper. En color

74 x 44 cm

Bon estat

CH10.1i

Plan d’exécution. Profil longitudinal de la conduité
forcée (Pla d’execució de la canonada: tall transversal
i longitudinal de la canonada i de l’estructura).

S/R

Vall Fosca

1915

1:1 000

Plànol

Paper. En color

60 x 30 cm

Bon estat

CH10.1j

Profil longitudinal de la conduité forcée (Perfil
transversal de la canonada, els últims metres abans
d’arribar a la central).

S/R

Vall Fosca

1915

1:50

Plànol

Paper. En color

60 x 30 cm

Bon estat

CH10.1k

Conduite forcée pour l’usine de Capdella. Sur
le Flamisell. Profil en Long (Perfil transversal i
longitudinal de la canonada. Plànol dels primers
metres de la canonada des de la càmera d’aigua).

S/R

Vall Fosca

1915

1:1 000

Plànol

Paper

61 x 27 cm

Bon estat

CH10.1l

Plànol del Llau de Colomina, nivells d’aigua, corbes de S/R
nivell al voltant del llac i canonada procedent del Lac
de Mar.

Vall Fosca

1914

1:2 000

Plànol

Paper

41 x 30 cm

Bon estat

CH10.1m

Bassin de Rous. Lac Conca Situation (Plànol del Llac
Conca, nivells d’aigua i corbes de nivell al voltant del
llac).

S/R

Vall Fosca

1914

1:1 000

Plànol

Paper. En color

41 x 30 cm

Bon estat

CH10.1n

Bassin de Rous. Lac Francis Situation (Plànols del Llac
Francis, nivells d’aigua i corbes de nivell al voltant del
llac).

S/R

Vall Fosca

1914

1:1 000

Plànol

Paper. En color

41 x 30 cm

Bon estat

CH10.1o

Bassin de Rous. Lac Traversam Situation (Plànol del
Llac Traversam, nivells d’aigua i corbes de nivell al
voltant del llac).

S/R

Vall Fosca

1915

1:1 000

Plànol

Paper. En color

41 x 30 cm

Bon estat

CH10.1p

Aufnahme del Terrain - Curven. Presa Tapat (Plànol del
Llac Tapat, nivells d’aigua i corbes de nivell al voltant
del llac).

S/R

Vall Fosca

1915

1:2 000

Plànol

Paper

70 x 43 cm

Bon estat

CH10.1q

Plan d’exécution. Sufaces et contenus dels lacs
Ribanegra, Salado et Mireras (Plànol del Llac
Ribanegra, nivells d’aigua i corbes de nivell al voltant
del llac. Gràfic de la diferència de plans d’aigua
mínima i màxima).

S/R

Vall Fosca

1915

1:2 000

Plànol

Paper

65 x 40 cm

Bon estat
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Arxiu Izard
Forrellad
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Número
de referència
del projecte
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Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala
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Descripció
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conservació

Arxiu Izard
Forrellad

Vall Fosca

1924

Recull de plànols i detalls de diferents
components hidràulics de la central hidroelèctrica
de Capdella, del conjunt de plànols del projecte
“Central Hidroeléctrica de Capdella. Energía
Eléctrica de Cataluña S.A. P&T Capdella Conservación Obras”

1:1 000

Plànol

Paper. En color

43 x 30 cm

Bon estat

Gràfic

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2a

Perfil longitudinal i planta del desguàs de Saburó amb S/R
una mostra de la secció de les galeries tipus.

CH10.2b

Croquis nº 2. Lagos y sus cuencas (Dibuix de les
conques dels llacs: Tort, Estany Gento i Rus).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

CH10.2c

Sistema general y altitudes de los lagos (Gràfic de tots
els llacs de la zona d’Estany Gento, amb la capacitat
d’aigua, representació de les connexions i altituds a
nivell del mar).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Gràfic

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2d

Croquis nº 5. Esquema de la toma de agua del Rio
Salado (Croquis de la presa d’aigua).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2e

Esquema de la toma de agua del Lago Fossé (Croquis
de la presa d’aigua).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2f

Esquema de la toma de agua del Lago Estangento
(Croquis de la presa d’aigua).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2g

Croquis nº 11. Canal de conducción. Esquema de
la toma de agua de agua del barranco de la Coma
d’Espos y ventana con vertedero (Croquis de la presa
d’aigua).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2h

Sección Transveral de la cámara de agua de la Sierra
(Croquis de la càmera amb mesures, assenyalant les
diferents parts).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2i

Situación de las compuertas y válvulas de la càmara
de agua de la Sierra (Croquis de la càmera amb les
vàlvules muntades).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2j

Tipos de macizo de anclage de la tuberia forzada
(Diferents seccions del funicular i inici de la
canonada, sortida de la serra).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2k

Colector hidráulico de alimentación de las turbinas
(Croquis de l’entrada de les turbines).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat

CH10.2l

Sistema de agua bajo presión (Croquis tècnic del
sistema de l’entrada d’aigua a les turbines).

S/R

Vall Fosca

Aprox. 1915

Croquis

Paper

20 x 30 cm

Bon estat
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CH10.3a

Esquema de las Instalaciones para las obras de
Saburó (Plànol amb planta d’edificis (pal barraca,
pou barraca, polvorí barraca, farga i magatzem) i
instal·lacions).

S/R

Arxiu Izard
Forrellad

Pallars Jussà

1924

Recull de plànols de diferents embassaments de
la central hidroelèctrica de Capdella.

1:1 000

Plànol

Paper

28 x 39 cm

Bon estat

CH10.3b

Abaissament du lac Saburó (Perfil longitudinal i planta S/R
del desguàs del Llac Saburó. Amb una descripció de
com avançava la galeria en el temps.).

Pallars Jussà

1924

1:1 000

Plànol

Paper

28 x 40 cm

Bon estat

CH10.3c

Rebajamiento de los lagos Mar y Colomina. Esquema
de instalaciones nº 2. Pozo Colomina (Plànol amb
planta de les instal·lacions, Llau de la Colomina - Llac
de Mar).

S/R

Pallars Jussà

1924

Plànol

Paper

28 x 19 cm

Bon estat

CH10.3d

Rebajamiento de los lagos Mar y Colomina. Esquema
de instalaciones nº 2. Galeria Estangento (Descripció
del funicular dEstany Gento a Colomina).

S/R

Pallars Jussà

1924

Plànol

Paper

28 x 19 cm

Bon estat

CH10.3e

Esquema de las instalaciones para los trabajos
de reparación del enlucido del muro Lago Tort
(Emplaçament de les instal·lacions del Lac Tor
( edificis, la línia d’alta tensió i el transfromador...)).

S/R

Pallars Jussà

1924

1:2 500

Plànol

Paper

28 x 40 cm

Bon estat

CH10.3f

Estangento. Estación de bombaje (Plànol amb planta
S/R
dels elements de l’estació de bombament (comportes,
casetes, preses...)).

Pallars Jussà

1924

1:200

Plànol

Paper

28 x 19 cm

Bon estat

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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11. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de la Plana de Mont-ros
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

AGA

Pallars Jussà

1945

Sistema de explotación y aprovechamiento de las
aguas del rio Flamisell regulado por los lagos de
Capdella, constituído por los saltos de Capdella,
Molinos y La Plana

1:100 000

Plànol

Paper seda. En
color

22 x 32 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol

Paper seda. En
color

108 x 32 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS11.1a

Mapa de la conca del Flamisell i llacs de la zona
d’Estany Gento amb les canonades dels tres salts
de la vall Fosca.

(4)111 25/17347

CS11.1b

Plano General (Mapa de la zona de la Plana i el
Flamisell: terres, amb el nom dels propietaris,
barrancs i edifici de la central).

(4)111 25/17347

Pallars Jussà

1944

CS11.1c

Tubera de elevación. Perfil Longitudinal (Inclou
el perfil de la canonada amb el material de cada
secció: uralita i ferro).

(4)111 25/17347

Pallars Jussà

1944

H1:500;
V1:100

Plànol

Paper seda. En
color

64 x 32 cm

Bon estat

CS11.1d

Tubera de abastecimiento. Perfil Longitudinal

(4)111 25/17347

Pallars Jussà

1944

H1:500;
V1:100

Plànol

Paper seda. En
color

51 x 32 cm

Bon estat

CS11.1e

Detalles de las tuberías (Detalls de la canonada:
presa d’aigua, final de la canonada i seccions).

(4)111 25/17347

Pallars Jussà

1944

1:10, 1:200

Plànol

Paper seda. En
color

44 x 32 cm

Bon estat

CS11.1f

Selecciones Tipo (Dibuixos “Zanja” per a la
canonada i pas per sota del Flamisell).

(4)111 25/17347

Pallars Jussà

1944

1:50

Plànol

Paper seda. En
color

17 x 32 cm

Bon estat

CS11.2a

Plànol de la zona on se situa la central de Capdella. S/R

Vall Fosca

1915

Plànol

Paper

90 x 30 cm

Bon estat

CS11.2b

Perfil longitudinal del canal de Capdella a Molinos,
amb les diferents finestres i distàncies amb
quilòmetres.

S/R

Vall Fosca

1915

1:200 1:5 000

Plànol

Paper. En color

45 x 30 cm

Bon estat

CS11.2c

45 perfils transversals de canonada forçada de
Capdella a Molinos.

S/R

Vall Fosca

1915

1:100

Plànol

Paper. En color

65 x 30 cm

Bon estat

CS11.3

Mapa conjunto Red Alta Tensión EEC-PyT

S/R

Vall Fosca i
Pallars Jussà

1924

Plànol

Paper

27,5 x 27,5 cm

Bon estat

Arxiu Izard
Forrellad

Arxiu Izard
Forrellad

Plànols del sistema de canonades des de Capdella 1:5 000
fins a la central de Molinos i la Plana.

Diverses
Mapa de Catalunya on es marca la línia d’alta
tensió des de Capdella fins a Sentmenat (155
km), unificada. Allí surten dos ramals: a Sants i a
Sant Adrià (21 km cada un). S’assenyalen les tres
centrals hidroelèctriques i la tèrmica de Sant
Adrià. S’assenyalen les estacions de transformació:
Capdella, Molinos, Pobla, Manresa, Setmenat,
Sants i Sant Adrià. S’assenyalen les estacions de
seccionament: Comiols i Biosca.

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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12. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de la Pobla de Segur
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Cartografia general
CG12.1

Muro Defensa Camino Pobla de Segur a Aramunt
(Perfils del mur i secció del mur).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1944

Proyecto de muro de defensa del camino Pobla de
Segur a Aramunt.

Mur 1:50.
Perfils 1:500
i 1:100

Plànol mur
i dels 4
perfils

Paper. En color

42 x 32 cm

Bon estat

CG12.2a

Muro Barranco de Vallcarca (Plànol topogràfic del
barranc de Vallcarca fins al riu Noguera Pallaresa).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1945

Proyecto de muro de defensa entre las estaciones
29-31 del barranco de Vallcarca.

1:1 000

Plànol
topogràfic

Paper

97 x 61 cm

Bon estat

CG12.2b

Corrección del cauce del escurridero de la cámara
de agua (Plànols de la planta, perfil longitudinal i
dels 24 perfils transversals).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1945

1:500 i 1:200

Plànol
topogràfic

Paper

189 x 27 cm

Bon estat

CG12.2c

Planos de emplazamiento (Plànols de la situació
del mur i dels 10 perfils).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1945

1:20 - 100 200 - 500

Plànol
topogràfic

Paper

98 x 33 cm

Bon estat

CG12.2d

Escollera para protección del margen izquierda del
escurridero de la descarga de la cámara de agua
(Plànols de la planta, perfil longitudinal i dels 24
perfils transversals).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1946

1:200 - 500

Plànol
topogràfic

Paper

157 x 28 cm

Bon estat

(4)111 25/17713

AGA

Pallars Jussà

1935

1:5 000

Plànol

Paper seda. En
color

44 x 32 cm

Bon estat

Cartografia geològica
CGE12.1

Plano general. Deslinde de los terrenos de dominio
público del cauce del rio Falmisell entre el Barranco
de Mascarell y su confluencia con el rio Noguera
Pallaresa.

El Flamisell pel seu pas per la Pobla de Segur i
desembocadura al riu Noguera Pallaresa: plànols
de la Pobla i Pont de Claverol. Carretera al Pont de
Suert (carretera vella) i carretera de Capdella.

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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13. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Talarn
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1950

Proyecto de corrección de la cola del Embalse de
Sant Antoni

1:2 000

Plànol

Paper. En color

73 x 55 cm

Bon estat

Plànols
rius: 1:2 000
Perfils: 1:200

Plànol

Paper. En color. 144 x 30 cm
2 còpies

Bon estat

Plànol

Paper

114 x 30 cm

Bon estat

Cartografia general
CG13.1a

Corrección confluencia actual rios Noguera
Pallaresa y Flamisell junto a la Cola del Embalse
(Plànol de la unió del Flamisell i la Noguera
Pallaresa amb la llera actual).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

CG13.1b

Corrección confluencia actual rios Noguera
Pallaresa y Flamisell junto a la Cola del Embalse
(Plànol de la unió del Flamisell i la Noguera
Pallaresa amb la llera actual amb els perfils
longitudinals i transversals).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1951

CG13.1c

Escollera en punto C y D (Plànols de les esculleres i
perfils longitudinals).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1951

CG13.1d

Desvío del cauce actual del Rio en la cola del
Embalse (Perfils longitudinals de l’eix del dic).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1945

H1:1 000;
V1:100

Plànol

Paper

38 x 33 cm

Bon estat

CG13.1e

Variante del camino de Pobla de Segur a Sant Martí
de Canals (Camins antics i nous de la Pobla a Sant
Martí).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1946

1:1 000

Plànol

Paper

43 x 32 cm

Bon estat

CG13.1f

Perfiles de la ladera derecha de la cola del embalse
(Situació del canal i els 10 perfils).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1945

1:1 000 i
1:200

Plànol. 2
còpies

Paper

138 x 32 cm

Bon estat

CG13.1g

Confluencia de los Rios Noguera Pallaresa
i Falmisell en la cola del Embalse. Secciones
(Dic de contenció de la Noguera Pallaresa
i 5 seccions del desviament del Flamisell).

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Pallars Jussà

1947

1:200

Plànol

Paper

62 x 31 cm

Bon estat

CG13.2a

Central i instal·lacions exteriors

(4)115 25/17802

AGA

Pallars Jussà

1951

Plànol

Paper

27 x 27 cm

Bon estat

CG13.2b

Perfil central amb la maquinària

(4)115 25/17802

AGA

Pallars Jussà

1951

Plànol

Paper

32 x 27 cm

Bon estat

CG13.2c

Perfil del transformador

(4)115 25/17802

AGA

Pallars Jussà

1951

1:200

Plànol

Paper

31 x 27 cm

Bon estat

CG13.2d

Planta sala de màquines i transformadors

(4)115 25/17802

AGA

Pallars Jussà

1951

1:200

Plànol

Paper

71 x 27 cm

Bon estat

CG13.2e

Plànol embassament

(4)115 25/17802

AGA

Pallars Jussà

1951

1:20 000

Plànol

Paper

54 x 33 cm

Bon estat

CG13.2f

Plànol del “colmateo” embassament de Talarn

(4)115 25/17802

AGA

Pallars Jussà

1951

1:20 000

Plànol

Paper

54 x 33 cm

Bon estat

CG13.3

Riegos y Fuerza del Ebro SA. Presa de San Antonio.
Hoja nº 9. Puente sobre el Canal de Descarga.
BaHP6786

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Jussà

Desconegut

Diverses

Plànol

Paper vegetal

29 x 210 cm

Bon estat

196

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora 1:2 000
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran.
1:200

Plànol en planta, alçat i tall longitudinal (1:100) del
pont sobre el canal de descàrrega, a la presa de
Sant Antoni. Inclou les distàncies de la geometria
del pont, incloent-hi els arcs.
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original del
mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG13.4a

Presa y toma de agua

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Jussà

1899

S/E

Plànol
construccions

Paper vegetal
(blau)

29 x 210 cm

Bon estat

CG13.4b

Perfil longitudinal

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Jussà

1899

Detalls d’un projecte per a l’aprofitament d’un
salt d’aigua a Salàs. Inclou: Proyección horizontal
de la presa (1:500), alzado de la presa, planta del
canal (1:100), frente de las compuertas de toma
(1:100), sección AB de las compuertas (1:100); perfil
longitudinal; planta presa.

S/E

Plànol
construccions

Paper vegetal
(blau)

29 x 210 cm

Bon estat

CG13.4c

Planta presa nº 1 (1:2 000)

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Jussà

1899

S/E

Plànol
construccions

Paper vegetal
(blau)

29 x 21 cm

Bon estat

CG13.4d

Planta presa nº 2 (1:8 000)

S/R

Arxiu Casa
Monsó
(Salàs)

Pallars Jussà

1899

S/E

Plànol
construccions

Paper vegetal
(blau)

29 x 21 cm

Bon estat

S/E

Plànol planta

Paper vegetal

32 x 770 cm

Bon estat

S/E

Perfil
longitudinal

Paper vegetal

32 x 352 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS13.1a

Plano general de las líneas

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- la Noguera

14 de abril
de 1913

CS13.1b

Perfil longitudinal de las lineas (32 km)

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- la Noguera

14 de abril
de 1913

CS13.1c

Detalles de los cruces con carreteras del Estado.
Línea doble

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- la Noguera

14 de abril
de 1913

S/E

Mapa
carreteres

Paper vegetal

32 x 704 cm

Bon estat

CS13.1d

Detalles de los cruces con carreteras del Estado.
Línea cuadruple

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- la Noguera

14 de abril
de 1913

S/E

Mapa
carreteres

Paper vegetal

32 x 220 cm

Bon estat

CS13.1e

Torre para cruces con carreteras

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- la Noguera

14 de abril
de 1913

S/E

Dibuixos
torres

Paper vegetal

32 x 88 cm

Bon estat

CS13.1f

Tipos especiales de Torres

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- la Noguera

14 de abril
de 1913

S/E

Dibuixos
torres

Paper vegetal

32 x 220 cm

Bon estat

CS13.1g

Aislador para 110 000 voltios

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- la Noguera

14 de abril
de 1913

S/E

Plànol

Paper vegetal

32 x 58 cm

Bon estat

CS13.2

Defensa en la ladera derecha de la cola del
embalse de Tremp. Cable Aereo para transporte de
materiales a través del Rio Noguera Pallaresa.

Col·lecció FECSA
(84) 23 73

Arxiu
Comarcal
del Pallars
Jussà

Pallars Jussà

1946

Plànol de la Noguera Pallaresa des de la Pobla de
Segur a l’embassament de Sant Antoni i el perfil
longitudinal del cable.

1:5 000
(riu) -1:200
(perfil
longitudinal)

Plànol

Paper. En color

148 x 31 cm

Bon estat

(4)111 25/17711

AGA

Pallars Jussà

1930

1:5 000
Llera de la Noguera Pallaresa des de Talarn
(central) fins a Terradets. Riegos y Fuerzas del
Ebro sol·licita poder plantar arbres a la llera del
riu. Travessa els termes municipals de Talarn,
Palau, Sant Serni, Guàrdia i Llimiana. En el mapa
també s’indiquen els barrancs, carreteres i línia de
telèfon.

Plànol

Paper. En color

186 x 32 cm

Bon estat

Proyecto de Líneas de Transporte de Energía
Eléctrica entre Camarasa y San Antonio (Talarn).
Ampliació de la línea de transport elèctric ja
projectada de Camarasa a Barcelona fins a Sant
Antoni.

Cartografia geològica
CGE13.1

Cauce y deslinde del Noguera Pallaresa desde la
central de Tremp hasta Terradets

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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14. Referències documentals del Molí de Tremp
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

AGA

Pallars Jussà

1905

Maria Roca, Sara Farré i Angel Feliu eren
propietaris del molí fariner de Tremp. El tenen
llogat a Mariano Escudero que va canviar els
artefactes del molí per una turbina Fontaine
Girard d’eix vertical, amb una força de 75 cavalls.
La força produïda es transformava en energia
elèctrica per mitjà d’un alternador trifàsic. El 1905
demana permís per a la creació de dues línies de
conducció d’energia elèctrica per als pobles de
Conques, Figuerola d’Orcau, Isona, Salàs i Talarn.

1:50

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 66 cm

Bon estat

1:50

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 44 cm

Bon estat

1:5 000

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 484 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol

Paper vegetal.
En color

73 x 83 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol
estació

Paper vegetal.
En color

32 x 36 cm

Bon estat

1:1 000

Plànol
estació

Paper vegetal.
En color

32 x 42 cm

Bon estat

1:1 000

Dibuix

Paper vegetal

33 x 36 cm

Bon estat

1:50

Dibuix
línies

Paper vegetal

32 x 73 cm

Bon estat

1:10

Plànol
estació

Paper vegetal

38 x 82 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS14.1a

Plano de la central y sus alrededores.

(4)28 25/00614

CS14.1b

Plano del cruce de la carretera

(4)28 25/00614

Pallars Jussà

1905

CS14.1c

Plano de la linea general de alta tensión (trifásica)
para alumbrado eléctrico de Conques, Figuerola de
Orcau, Isona, Salas y Talarn

(4)28 25/00614

Pallars Jussà

1905

CS14.2a

Plano de Tremp y red de distribución

(4)28 25/00623

Pallars Jussà

1911

CS14.2b

Plano de Vilamitjana y red de distribución

(4)28 25/00623

Pallars Jussà

1911

CS14.2c

Plano de Suterraña y red de distribución

(4)28 25/00623

Pallars Jussà

1911

CS14.2d

Cruce de la linea de distribución por una calle.

(4)28 25/00623

Pallars Jussà

1911

CS14.2e

Detalles de un trazado de la línea de alta tensión.

(4)28 25/00623

Pallars Jussà

1911

CS14.2f

Detalles de una estación transformadora.

(4)28 25/00623

Pallars Jussà

1911

AGA

Angel Feliu Escala, representant de la Societat
Farré, Mora y Compañía, sol·licita poder establir
tres línies de conducció d’energia elèctrica
derivades de la general que es va concedir a
Mariano Escudero, per Reial Ordre de 3 de març
de 1908, per dotar d’enllumenat les poblacions
de Tremp, Vilamitjana i, Suterranya (el molí ja
destinava energia per l’enllumenat dels pobles de
Figuerola d’Orcau, Conques, Isona, Talarn i Salàs)
i informar “servidumbre forzosa” de corrents
elèctriques sobre la carretera de Balaguer a la
frontera francesa i al Barranc de les Adoberies.

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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15. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Camarasa
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original del
mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat
de conservació

Cartografia general
CG15.1

Proyecto de Líneas de Transporte de Energía
Eléctrica entre Camarasa y San Antonio (Talarn).
Aislador para 110.000 voltios.

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- La Noguera

14 de abril
de 1913

Ampliació de la línia de transport elèctric ja
projectada de Camarasa a Barcelona fins a Sant
Antoni.

S/E

Plànol

Paper vegetal

32cm x 58 cm

Bon estat

CG15.2

C. Hidroeléctrica de Camarasa. Esquema de una
compuerta automática. Dibujado para un nivel de
agua comprendido entre las cotas 373, 60 y 375,98.

S/R

Arxiu Izard
Forrellad

Pallars Jussà
- La Noguera

Desconeguda

Esquema d’una comporta de la presa de
Camarassa i voltants.

Gràfiques

Plànol

Paper

Desconeguda

Bon estat

(4)28 25/00625

AGA

Pallars Jussà
- La Noguera

14 de abril
de 1913

Ampliació de la línia de transport elèctric ja
projectada de Camarasa a Barcelona fins a Sant
Antoni.

S/E

Mapa
carreteres

Paper vegetal

32cm x 704 cm

Bon estat

Estudi de les filtracions de l’embassament de
Camarasa realitzat els mesos de setembre i
octubre de 1924. L’estudi va definir perfectament
les zones permeables i la seva extensió, això
va permetre localitzar les filtracions i la seva
correcció.

1:50 000

Plànol

Paper. En color

32 x 50 cm

Bon estat

1:25 000

Plànol

Paper. En color

32 x 66 cm

Bon estat

1:5 000

Plànol

Paper. En color

32 x 40 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS15.1

Proyecto de Líneas de Transporte de Energía
Eléctrica entre Camarasa y San Antonio (Talarn).
Detalles de los cruces con carreteras del Estado.
Línea doble.

Cartografia geològica
CGE15.1a

Informe presentado por Mr. Lugeon, profesor de la
Universidad de Lausana.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1924

CGE15.1b

Hipótesis de formación de la estructura tectónica
de la Dolomia Jurásica.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1924

CGE15.1c

Filtraciones de Camarasa. Croquis general.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1924

CGE15.1d

Pantano de Camarasa. Plano de la zona de
emergencia de las fuentes.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1926

1:2 000

Plànol

Paper. En color

32 x 96 cm

Bon estat

CGE15.1e

Fig. 1 Corte geológico en sentido longitudinal del
embalse. Fig. 2 corte geológico longitudinal del
Valle del Segre.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1924

1:25 000

Plànol

Paper. En color

32 x 85 cm

Bon estat

CGE15.1f

Cortes geológicos longitudinales.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1924

1:25 000

Plànol

Paper. En color

32 x 53 cm

Bon estat

CGE15.1g

Cortes geológicos transversales.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1924

1:25 000

Plànol

Paper. En color

32 x 51 cm

Bon estat

CGE15.1h

Pantano de Camarasa. Plano de la zona de
emergencia de las fuentes.

(4)21 24/14036

AGA

La Noguera

1926

1:2 000

Plànol

Paper. En color

32 x 96 cm

Bon estat

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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16. Referències documentals de la Central de Cledes
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

1915

Establiment d’una línia aèria de transport
d’energia elèctrica, des de Cledes a la mina
“Margarita” de Bossòst.

H1:5 000;
V1:2 000

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Perfil
Paper vegetal
longitudinal
/ Projecció
horitzontal

Longitudinal:
51 x 71 cm
/ Proyecció
horitzontal:
20 x 71 cm

Bon estat

Plànol

Paper vegetal

35 x 308 cm

Bon estat

Plànol

Paper vegetal

31 x 126 cm

Bon estat

Perfil
Paper vegetal
longitudinal

31 x 147 cm

Bon estat

Cartografia de serveis
CS16.1

Sociedad Minas de Zinc de la Margarita. Proyecto de (4)28 25/00626
transporte de energía eléctrica de Plan de Cledas a
Mina Margarita

AGA

Vall d’Aran

CS16.2a

Plano de la ocupación de terrenos de los montes a
cargo del distrito forestal de Lérida.

(4)28 25/00627

AGA

Vall d’Aran /
Maig 1928
Pallars Sobirà

CS16.2b

Plano variante Lobo

(4)28 25/00627

Vall d’Aran

Maig 1928

CS16.2c

Perfil logitudinal variante Lobo

(4)28 25/00627

Vall d’Aran

Maig 1928

CS16.2d

Pasos especiales variante Lobo. Cruce de la Línea
de 10 kv de la Mina Victoria en Bosost - Km 2,219

(4)28 25/00627

Vall d’Aran

Maig 1928

1:5 000

Passos
especials

Paper vegetal

31 x 42 cm

Bon estat

CS16.2e

Plano variante de Arties

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000

Plànol

Paper vegetal

31 x 42 cm

Bon estat

CS16.2f

Perfil longitudinal Arties

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000
i 1:1 000

Perfil
Paper vegetal
longitudinal

31 x 63 cm

Bon estat

CS16.2g

Plano variante Baro

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000

Plànol

Paper vegetal

31 x 42 cm

Bon estat

CS16.2h

Perfil logitudinal variante Baro

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000
i 1:1 000

Perfil
Paper vegetal
longitudinal

31 x 42 cm

Bon estat

CS16.2i

Plànol de la variante de Collegats

(4)28 25/00617

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000

Plànol en
planta

Paper vegetal

31 x 371 cm

Bon estat

CS16.2j

Perfil longitudinal Collegats

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000
i 1:1 000

Perfil
Paper vegetal
longitudinal

31 x 336 cm

Bon estat

CS16.2k

Pasos especiales: Paso 1. Cruce de la linea 110.000
V con la línes de alumbrado de 2.000 V de Gerri a
Peramea

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000

Passos
especials

Paper vegetal

31 x 168 cm

Bon estat

CS16.2l

Pasos especiales: Paso 2. Cruces de la linea de
110.000 V con la carretera de Balaguer a la Frontera
Francesa en el Km 83,27

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000

Passos
especials

Paper vegetal

31 x 168 cm

Bon estat

CS16.2m

Pasos especiales: Paso 3. Cruce de la linea 110.000V
con la línea de transporte de 6.000V

(4)28 25/00627

Pallars Jussà i Maig 1928
Sobirà

1:5 000

Passos
especials

Paper vegetal

31 x 168 cm

Bon estat

204

Projectes del fons AGA. Expedient de la sol·licitud 1:5 000
autorització per a construir o instal·lar les variants
de les línies de transport d’energia elèctrica i
auxiliar telefònica des del salt de Cledes fins a
1:5 000
Barcelona en els trams denomintas Lobo, Arties,
Baro i Collegats. Va ser sol·licitat per la Sociedad
Productora de Fuerzas Motrices.
1:5 000
i 1:1 000
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CS16.3a

Plano general de la Instalación de un cirucuito
a 25.000 voltios, con carácter eventual, sobre las
torres de la linea a 120.000 V. Cledes - Barcelona en
el trayecto de Cledes a Arties.

(4)28 25/00617

AGA

Plànol

Còpia, blanc i
negre, paper

35 x 525 cm

Bon estat

CS16.3b

Obras saltos Valle de Aran. Línea 25 kv Cledes Arties. Estación transformadora de 600 kva - 6/25 kv

(4)28 25/00617

Vall d’Aran /
1947
Pallars Sobirà

Dibuixos
torres

Còpia, blanc i
negre, paper

63 x 65 cm

Bon estat

CS16.3c

Torres de alineación

(4)28 25/00617

Vall d’Aran /
1947
Pallars Sobirà

1:100 i 1:10

Dibuixos
torres i
aïlladors

Còpia, blanc i
negre, paper

32 x 42 cm

Bon estat

CS16.3d

Torres de amarre

(4)28 25/00617

Vall d’Aran /
Pallars S.

1:100 - 1:10
i 1:2

Dibuixos
torres

Còpia, blanc i
negre, paper

32 x 42 cm

Bon estat

CS16.4a

Variante Valencia de Aneo

(4)28 25/00624

1:5 000

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 126 cm

Bon estat

CS16.4b

Perfil longitudinal Variante Valencia de Aneo

(4)28 25/00624

Pallars Sobirà 1928

1:5 000
i 1:1 000

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 126 cm

Bon estat

CS16.4c

Pasos especiales Variante Valencia de Aneo: crece
de la linea con la Compañia Telefónica Nacional
de España, con el Telégrafo del Estado y de la línea
telefónica y telegráfica de la Sociedad Productora
de Fuerzas Motrices.

(4)28 25/00624

Pallars Sobirà 1928

1:5 000

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 84 cm

Bon estat

CS16.4d

Variante Llavorsí.

(4)28 25/00624

Pallars Sobirà 1928

1:5 000

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 504 cm

Bon estat

CS16.4e

Variante Llavorsí. Perfil Longitudinal

(4)28 25/00624

Pallars Sobirà 1928

1:5 000
i 1:1 000

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 459 cm

Bon estat

CS16.4f

Pasos especiales; cruce linea telefónica de la
sociedad Productora de Fuerzas Motrices con la
carretera, cruce con la carretera de Balaguer a la
frontera francesa, con la línea eléctrica de Jou, con
el telégrafo del Estado y la Compañía telefónica
nacional de España.

(4)28 25/00624

Pallars Sobirà 1928

1:500

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 294 cm

Bon estat

CS16.4g

Estación de Transformación de Cledes

(4)28 25/00624

Pallars Sobirà 1928

1:500

Plànol

Paper vegetal.
En color

32 x 63 cm

Bon estat

CS16.4h

Modelos de Torres

(4)28 25/00624

Pallars Sobirà 1928

1:100 i 1:10

Dibuix
torres

Paper vegetal.
En color

32 x 42 cm

Bon estat

AGA

Any original
del mapa

Vall d’Aran /
1947
Pallars Sobirà

Descripció del projecte

Documents promoguts per la Sociedad Productora 1:5 000
de Fuerzas Motrices se l’autoritza a elevar a
150 000 v la tensió de la línea de transport
d’energia eléctrica de 120.000 v de la central
de Cledes a la Pobla de Segur, i la renúncia a
1:25
la prolongació d’aquesta línia fins a Barcelona,
modificant la R.O. de febrer de 1924.

1947

Pallars Sobirà 1928

Escala

El 7 de febrer de 1924 es va concedir, per R.O., a
la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices la
línia de transport d’energia elèctrica de Cledes
a Barcelona, 120 000 v. La Societat s’ha vist
obligada a modificar alguns dels trams per tal
d’evitar “terronos dudosos”, creuaments amb
construccions projectades, apropar la línia a les
vies exsitents de comunicació i disminuir el cost
de construcció i de conservació. Es presenta en
aquest projecte les últimes variants de València
d’Àneu i Llavorsí

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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17. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica del Pont de Suert
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

(04)46/06423

AGA

Alta
Ribagorça

1952

Projecte constructiu de la central del Pont de
Suert. Tom I. Obres relatives al conjunt de la
central i dels elements hidràulics que té més
pròxims (càmera de càrrega, canals, comportes de
descàrrega, edificis principals i annexos, etc.).

1:500

Plànol

Paper

60 x 105 cm

Bon estat

1:100 / 1:200

Plànol

Paper

30 x 221 cm

Bon estat

Cartografia general
CG17.1a

Instalaciones desde la cámara hasta el desagüe.
Plano general (Canonada, central i la Noguera
Ribagorçana (amb les línies de nivell)).

CG17.1b

Cámara de agua. Planta. Secciones y Perfiles (Planta (04)46/06423
de la càmera d’aigua, secció longitudinal i 14 perfils
transversals).

Alta
Ribagorça

1952

CG17.1c

Cámara de agua. Obra especial. Sifón descarga
y compuerta desagüe. Secciones (Seccions
longitudinal de l’eix de la càmera i del sifó).

(04)46/06423

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

30 x 181 cm

Bon estat

CG17.1d

Tubería Forzada Perfil longitudinal y servicios tipo.
(04)46/06423
Sifón descarga y compuerta desagüe. Secciones
(Diferents trams de la canonada (amb els seus
desnivells, longitud i pendent) de la càmera d’aigua
fins a la central).

Alta
Ribagorça

1952

1:50 / 1:200

Plànol

Paper

90 x 110 cm

Bon estat

CG17.1e

Tubería Forzada. Perfils Transversals (13 perfils de la (04)46/06423
càmera).

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

30 x 81 cm

Bon estat

CG17.1f

Canal de descarga. Perfil longitudinal y secciones
tipo (Plànol de tot el canal, amb diferents seccions:
túnel, roca, terra, pas inferior de la carretera).

(04)46/06423

Alta
Ribagorça

1952

1:100 / 1:200

Plànol

Paper

57 x 126 cm

Bon estat

CG17.1g

Canal de descarga. Perfiles Transversales (28 perfils
transversals del canal).

(04)46/06423

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

20 x 142 cm

Bon estat

CG17.1h

Central y nave anexa. Plantas y secciones (Planta de (04)46/06423
la sala de turbines, planta de la sala d’alternadors,
planta primera i segona i secció longitudinal i
transversal de l’edifici annex).

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

85 x 315 cm

Bon estat

CG17.1i

Central y nave anexa. Fachadas (Dibuix de les
diferents façanes).

(04)46/06423

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

30 x 193 cm

Bon estat

CG17.1j

Estacion exterior. Alzados (Connexions als
transformadors i a la línia).

(04)46/06423

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

30 x 84 cm

Bon estat

CG17.1k

Canal de desagüe. Secciones y perfiles (Perfil
longitudinal i 8 perfils transversals).

(04)46/06423

Alta
Ribagorça

1952

1:100 / 1:200

Plànol

Paper

30 x 161 cm

Bon estat

CG17.1l

Camino de acceso a la Central. Sección tipo y
perfiles (Perfil longitudinal i 15 perfils transversals
del camí).

(04)46/06423

Alta
Ribagorça

1952

1:100,
1:50 / 1:500,
1:200

Plànol

Paper

30 x 210 cm

Bon estat

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG17.2a

Canal Principal. Plano General (Representació del
plànol, amb les corbes de nivell).

(04)46/06420

AGA

Alta
Ribagorça

1952

1:2 000

Plànol

Paper

60 x 180 cm

Bon estat

CG17.2b

Canal Principal. Secciones tipo (9 seccions del
canal).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

Projecte constructiu de la central del Pont de
Suert. Tom II. Obres relatives al canal principal
i al sifó del barranc de Sirès (canal, canonada,
seccions i plantes).

1:50

Plànol

Paper

60 x 140 cm

Bon estat

CG17.2c

Canal Principal. Perfil Longitudinal (Els pendents en (04)46/06420
les diferents alçades).

Alta
Ribagorça

1952

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper

60 x 170 cm

Bon estat

CG17.2d

Canal Principal. Perfiles Transversales (122 perfils
diferents).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

60 x 540 cm

Bon estat

CG17.2e

Canal Principal. Conexión con final canal Baliera.
Detalles (Planta i secció longitudinal del canal
Baliera).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:100 / 1:200

Plànol

Paper

60 x 60 cm

Bon estat

CG17.2f

Canal Principal. Sifón sobre el Barranco de Cirés.
Planta (Detall del sifó del barranc de Sirès).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

60 x 60 cm

Bon estat

CG17.2g

Canal Principal. Sifón sobre el Barranco de Cirés.
Perfil longitudinal y Secciones tipo (Els tres trams
del canal amb una secció de la canonada, amb les
seves mesures i mur de recolzament del canal).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

60 x 120 cm

Bon estat

CG17.2h

Canal Principal. Sifón sobre el Barranco de Cirés.
Perfiles transversales (30 perfils transversals).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

60 x 160 cm

Bon estat

CG17.2i

Canal Principal. Acueducto tipo en pasos barranco.
Detalles (Secció tipus i seccions transversals de
l’aqüeducte).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:10 / 1:20 /
1:50

Plànol

Paper

60 x 60 cm

Bon estat

CG17.2j

Canal Principal. Obra especial sobre el barranco
entre perfiles 108 y 114 (Planta del barranc,
seccions tipus, seccions longitudinals i seccions
transversals).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:50 / 1:100
/ 1:200

Plànol

Paper

60 x 280 cm

Bon estat
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Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

CG17.3a

Sifón Ribagorzana. Planta (Recorregut de tot el sifó,
amb les corbes de desnivell).

(04)46/06420

AGA

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

30 x 90 cm

Bon estat

CG17.3b

Sifón Ribagorzana. Perfil Longitudinal y Secciones
tipo (Perfil del sifó distribuït en tres trams. Amb
dues seccions: canonada i recolzament).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

Projecte constructiu de la central del Pont
de Suert. Tom III. Obres relatives al sifó de la
Ribagorçana (canonada, càmera de càrrega, etc.).

Plànol

Paper

60 x 161 cm

Bon estat

CG17.3c

Sifón Ribagorzana. Perfiles transversales (58 perfils
transversals del sifó).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

60 x 221 cm

Bon estat

CG17.3d

Sifón Ribagorzana. Cámara de Entrada y Canal de
Descarga. Planta (Sifó des de la càmera d’aigua fins
a l’entrada de la central, amb les diferents corbes
de desnivell. S’assenyala la carretera del Pont de
Suert a Vilaller).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

60 x 110 cm

Bon estat

CG17.3e

Sifón Ribagorzana. Cámara de entrada. Sección
y perfiles (Perfil longitudinal del sifó i 10 perfils
transversals).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

30 x 232 cm

Bon estat

CG17.3f

Sifón Ribagorzana. Cámara de descarga. Perfiles
y secciones (Perfil longitudinal del sifó i 21 perfils
transversals).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:100 / 1:200

Plànol

Paper

60 x 147 cm

Bon estat

CG17.3g

Sifón Ribagorzana. Canal de descarga. Paso inferior
a la carretera Nacional 230 (tramo Pont de Suert
- Vilaller) Planta y secciones (Planta del pas per
sobre de la carretera i diferents seccions).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:50

Plànol

Paper

30 x 192 cm

Bon estat

CG17.3h

Sifón Ribagorzana. Variante de la carretera
Nacional Nª 230 (tramo Pont de Suert - Vilaller)
(Detall de la variant imposada per les obres
d’ENHER. 27 seccions transversals de la recta).

(04)46/06420

Alta
Ribagorça

1952

1:500 / 1:50
/ 1:10

Plànol

Paper

30 x 315 cm

Bon estat
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del projecte
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geogràfica

Any original
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Matèria

Descripció
del document
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Estat de
conservació

CG17.4a

Aportación Tor. Zona afectada por el azud. Plano
General (Zona del riu que quedarà afectada per la
pujada del desnivell de les aigües, amb el mur de
la presa).

(04)46/06419

AGA

Alta
Ribagorça

1952

Projecte constructiu de la central del Pont de
Suert. Tom IV. Obres relatives a l’aportació de Tor
(presa d’aigua, canal, aqüeductes, etc.).

1:1 000

Plànol

Paper

30 x 84 cm

Bon estat

CG17.4b

Canal aportación Noguera de Tor. Plano General
(Pas del canal, paral·lel a la Noguera de Tor i el
poble Castilló de Tor).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:2 000

Plànol

Paper

30 x 189 cm

Bon estat

CG17.4c

Presa y toma de agua del Tor. Planta general y
alzado (Situació de la presa a la Noguera de Tor).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:500

Plànol

Paper

30 x 84 cm

Bon estat

CG17.4d

Presa del Tor. Secciones (Diferents seccions de
l’assut).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:100 / 1:200

Plànol

Paper

30 x 42 cm

Bon estat

CG17.4e

Toma de agua del Tor. Detalles y Secciones
(Diferents seccions de la presa d’aigua i plànol
general de la presa).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

30 x 88 cm

Bon estat

CG17.4f

Canal aportacion Noguera Tor. Secciones tipo
(Diferents seccions del canal: cobert, en diferents
tipus de roca, canal descobert).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:50

Plànol

Paper

30 x 100 cm

Bon estat

CG17.4g

Canal aportacion Tor. Perfil longitudinal (Perfil
del canal amb els diferents tipus de materials i
barrancs per on passa).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper

30 x 181 cm

Bon estat

CG17.4h

Canal aportacion Tor. Perfiles transversales (237
perfils transversalsm del canal).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

30 x 1134 cm

Bon estat

CG17.4i

Canal aportación Tor. Acueducto tipo en pasos
barranco. Detalles (Secció transversal i longitudinal
de l’aqüeducte).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:10 / 1:20 /
1:50

Plànol

Paper

30 x 168 cm

Bon estat

CG17.4j

Canal aportación Tor. Obra especial sobre el
barranco de Torrents (Planta del barranc amb
diferents seccions: aqüeducte, desgüàs, secció
longitudinal, perfils transversals).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:50 / 1:100

Plànol

Paper

30 x 567 cm

Bon estat

CG17.4k

Canal aportación Tor. Obra especial sobre el
barranco de Bessons (Planta del barranc amb
diferents seccions: aqüeducte, desgüàs, secció
longitudinal, perfils transversals).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:50 / 1:100

Plànol

Paper

30 x 168 cm

Bon estat
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Any original
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original
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CG17.5a

Canal aportación Baliera. Plano General (Pas del
Baliera pel terme de Castanesa i Tor. S’assenyalen
els diferents terrenys amb el nom dels propietaris).

(04)46/06419

AGA

Alta
Ribagorça

1952

Projecte constructiu de la central del Pont de
Suert. Tom V. Obres relatives a l’aportació de
Bailera (presa d’aigua, canal, obres especials, etc.).

1:2 000

Plànol

Paper

30 x 189

Bon estat

CG17.5b

Aportación Baliera. Azud y toma de agua (Presa al
riu Baliera i l’inici del canal).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:200

Plànol

Paper

60 x 61 cm

Bon estat

CG17.5c

Aportación Baliera. Azud y toma de agua. Secciones
(Diferents seccions de l’assut).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:50 / 1:100

Plànol

Paper

30 x 235 cm

Bon estat

CG17.5d

Canal aportación Baliera. Secciones tipo (8 seccions (04)46/06419
del canal: cobert, roca, terra).

Alta
Ribagorça

1952

1:50

Plànol

Paper

30 x 61 cm

Bon estat

CG17.5e

Perfil Longitudinal. Canal aportación Baliera (Perfil
del canal amb els diferents tipus de materials i
barrancs per on passa).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper

30 x 210 cm

Bon estat

CG17.5f

Canal aportación Baliera. Perfiles Transversales.
(284 perfils transversals).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:100

Plànol

Paper

30 x 1 256 cm

Bon estat

CG17.5g

Canal aportación Baliera. Obra especial sobre el
barranco de las Feixas (Planta, perfil longitudinal i
perfils transversals de l’obra sobre el barranc).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:100 /
1:10 / 1:50

Plànol

Paper

30 x 141 cm

Bon estat

CG17.5h

Canal aportación Baliera. Obra especial sobre el
barranco del Molino de Bonansa (Planta, perfil
longitudinal i perfils transversals de l’obra sobre el
barranc).

(04)46/06419

Alta
Ribagorça

1952

1:100 /
1:50 / 1:20
/ 1:10

Plànol

Paper

30 x 357 cm

Bon estat
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18. Referències documentals de la Central Hidroelèctrica de Vielha i d’Arties
Referència Títol

Número
de referència
del projecte

Localització Àrea
geogràfica

Any original
del mapa

Descripció del projecte

Escala

Matèria

Descripció
del document

Mides
document
original

Estat de
conservació

Proyecto general de aprovechamiento
hidroeléctrico del Alto Arán, que inclou els plànols
referents als elements hidràulics de l’aprofitament
hidroelèctric (presa, càmera d’aigua, canonada,
central).

1:50 000

Plànol

Paper.
En color

41 x 32 cm

Bon estat

1:5 000

Plànol

Paper seda.
En color

105 x 32 cm

Bon estat

Cartografia general
CG18.1a

Plano de situación de las obras

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

CG18.1b

Plano de situación (Plànol des de la presa fins a la
central, amb la canonada).

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

CG18.1c

Perfil logitudinal des de la presa d’aigua fins a la
central

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

H1:2 000;
V1:200

Plànol

Paper seda.
En color

231 x 32 cm

Bon estat

CG18.1d

Secciones tipo (Seccions del túnel, canal i
canonada).

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

1:25

Plànol

Paper seda.
En color

63 x 32 cm

Bon estat

CG18.1e

Presa (Planta de la presa i diferents seccions).

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

1:200

Plànol

Paper seda.
En color

168 x 32 cm

Bon estat

CG18.1f

Camara de agua (Planta de la càmera d’aigua,
secció longitudinal i diferents seccions).

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

1:200

Plànol

Paper seda.
En color

168 x 32 cm

Bon estat

CG18.1g

Perfil longitudinal de la tuberia forzada

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

1:1 000

Plànol

Paper seda.
En color

105 x 32 cm

Bon estat

CG18.1h

Perfil longitudinal del canal de descàrrega

(4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

1:1 000

Plànol

Paper seda.
En color

81 x 32 cm

Bon estat

CG18.1i

Central (Plànol de les dues plantes i dues seccions). (4)115 25/17851

AGA

Vall d’Aran

1945

1:100

Plànol

Paper seda.
En color

273 x 32 cm

Bon estat

CG18.2

Plànol general de tots els llacs naturals que
alimenten la central d’Arties

(4)115 25/17802

AGA

Conca Aran

1954

Memoria de la Comisión inspectora y coordinadora 1:50 000
de los aprovechamientos hidroelectricos de la
cuenca del Ebro y del Valle de Aran. Año 1954.

Plànol

Paper

43 x 32 cm

Bon estat

CG18.3

Productora de Fuerzas Motrices S.A Esquema y
características Hidráulicas de los Saltos del Valle
de Aran.

S/R

Arxiu Izard
Forrellad

Estat
Espanyol

1952

Situació geogràfica dels diferents salts de la Val
d’Aran, amb la potència i superfície de cada salt i
del total de tota la comarca.

Plànol

Paper

120 x 40 cm

Bon estat

Gràfic

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
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Col·lecció CATÀLEGS de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya
1. Cartografia de Catalunya.
Segles XVII-XVIII
2. Catàleg general de la Cartoteca
de Catalunya. Cartografia de Catalunya
3. Portolans procedents de col·leccions
espanyoles. Segles XV-XVII
4. De Mercator a Blaeu. Espanya i l’Edat d’Or
de la cartografia de les Disset províncies
dels Països Baixos
5. De Mercator a Blaeu. España y la Edad
de Oro de la cartografía de las Diecisiete
provincias de los Países Bajos
6. Anton van den Wijngaerde, pintor de ciutats
i de fets d’armes a l’Europa del Cinc-cents
7. Anton van den Wijngaerde, pintor
de ciudades y de hechos de armas
en la Europa del Quinientos
8. Els mapes del territori de Catalunya durant
dos-cents anys, 1600-1800
9. Els mapes en la Guerra Civil espanyola (1936-1939)
10. Los mapas en la Guerra Civil española (1936-1939)
11. El mapa com a eina de govern: centenari
de la creació dels serveis geogràfic i geològic de
Catalunya (1914-2014)
12. Recueil des Plans du Roussillon,
de Catalogne
13. Mapes, país, futur: Centenari de l’exposició
cartogràfica catalana (1919)
14. Holotips i neotips del Museu Geològic
del Seminari de Barcelona 1868-2020
15. Inventari del patrimoni cartogràfic de les centrals
hidroelèctriques dels rius: la Noguera Pallaresa,
la Noguera Ribagorçana i la Garona
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