EXPOSICIÓ EL PALLARS IL·LUMINA CATALUNYA
Curs:

Alumne:

ACTIVITATS

1. Assenyala la comarca del Pallars Jussà en el mapa següent:

2. Contesta:
- Al nord de la comarca del Pallars Jussà trobem la vall ........................... .
- La capital del Pallars Jussà és Tremp. Està situada en una depressió anomenada ..........................de
........................... .
3. Busca el plafó de “El Pallars 1911” i completa les afirmacions:
L’any 1911, el Pallars Jussà patia una greu ................. ............................ .
A finals de 1911 es van fundar les dos grans empreses que van impulsar l’explotació hidroelèctrica del
Pallars i l’electrificació de Catalunya: ...................................................................................... i
...................................................................... .
4. Completa:
L’any 1911 es van construir dos complexes hidroelèctrics als Pallars Jussà, quins:
- complex hidroelèctric de .............................................................
- complex hidroelèctric de .............................................................
L’eix fluvial d’aquests complexes és la Noguera Pallaresa i el Flamisell.
5. Contesta:
- La presa de Sant Antoni fou la més gran d’ ...................... i la ......................... del món.
- Els treballs preliminars de Sant Antoni van començar a finals de l’any ............ . Les obres van
acabar l’any ................ .
- El complex de Capdella s’inicia l’any ........... . La central de Capdella, la primera gran central
hidroelèctrica del país, es va posar en marxa el ............. de .................... de .............. .
- Les obres de construcció d’aquesta central de Capdella van durar només ................. mesos.
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6. Completa els espais en blanc del mapa. Indica el nom de la central i en un cas l’any d’inici de les
obres de la central.

7. Posa vertader (V) o fals (F) segons correspongui.
______ F.S. Pearson va néixer l’any 1861 als Estats d’Units d’Amèrica.
______ Emili Riu era un empresari i polític de Sort.
______ Pearson va crear l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña.
______ En l’enfonsament del vaixell Lusitania, l’any 1915, hi ha morir l’Emili Riu.
8. Entra a la tenda de campanya de “El treball i els treballadors”, i fes una breu descripció, en
castellà, d’alguns dels objectes que hi ha.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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9. Contesta:
- A quin any es va fer la vaga de la Canadenca?
-

A quina ciutat es va iniciar la vaga de la Canadenca?

-

La principal reivindicació fou la reducció de la jornada laboral. A quantes hores?

10. Contesta:
Amb l’arribada de llum elèctrica abundant i barata a les ciutats, dos sectors en són els més beneficiats.
Quins?

Amb la llum, la vida quotidiana va millorar sensiblement. Busca la vitrina amb aparells domèstics, i
apunta’n 4:
.................................... .......................................... ....................................... ...........................................
11. Posa vertader (V) o fals (F) segons correspongui.
______ De 1940 a 1985 es continuen construint centrals hidroelèctriques, més modernes i més grans.
______ A finals dels anys 80, el 90,11% de l’energia que es produeix és d’origen hidràulic.
______ A partir de 1940 els rius que s’aprofiten hidroelèctricament són: la Noguera Ribagorçana, la
Garona, el tram superior de la Noguera Pallaresa i el tram baix de l’Ebre.
______ L’any 1972 es va inaugurar la central nuclear de Vandellós-I.
12. Mira’t l’audiovisual del plafó de “El Pallars transforma Catalunya”, i fes un petit resum de les
canvis més importants a les ciutats gràcies a la llum elèctrica en els últims 100 anys.
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