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Jornades: La industrialització a les
Terres de Lleida durant el segle XX

La industrialització
a les Terres de Lleida
durant el segle XX:
notícia de la història,
reflexió sobre el present
i propostes de futur
Les comarques lleidatanes tot i tenir una arrelada i acreditada trajectòria en el sector agrari, des
de fa segles, no podem menystenir la seva experiència en el sector industrial català, si més no,
durant el segle XX.
Aquestes jornades que organitzem des del Museu
de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega
volen ser una aproximació al desenvolupament industrial d’aquestes contrades durant el segle passat, tot exposant exemples de diferents indústries
significatives. A més a més, plantejant en quina
situació ens trobem en l’actualitat i quin futur podem entreveure.
Ras i curt, l’objectiu d’aquestes jornades és aprofundir en el coneixement de la nostra història
econòmica per entendre el present i encarar el
futur, en les millors condicions possibles. Unes
reflexions i coneixements que ens ha de servir de
parèntesi ordenador en mig d’una activitat diària
que sembla no tenir aturador.

ORGANITZA:

16.00h – 17.00h: Ponència: Agricultura i industrialització: l’acció del cooperativisme agrari a la
Segarra del primer terç del segle XX, a càrrec de
Josep Maria Ramon Muñoz, Departament d’Economia Aplicada, Àrea d’Història i Institucions Econòmiques, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat
de Murcia

Programa
Dijous, dia 4 de juny

9.00h a 10.00h: Recepció d’assistents, lliurament
de la documentació i obertura de les jornades.
10.00h a 11.00h: Ponència: L’economia de les
terres de Lleida en una etapa de creixement
(1900-1936). Transformacions agràries i diversificació industrial i comercial, a càrrec d’Enric
Vicedo Rius, catedràtic d’Història econòmica, departament d’Història. Universitat de Lleida
11.00h – 11,30h: Pausa cafè.

17.00h – 18.00h: Ponència: La indústria autàrquica a les Terres de Ponent: els exemples de la fàbrica J. Trepat de Tàrrega i de la fàbrica Verdeny de
Tremp, a càrrec de Jacinto Bonales Cortés, doctor
en Història per la Universitat de Lleida

Divendres, dia 5 de juny
10.00h – 11.00h: Ponència: L’aportació del cooperativisme agrari a les terres de Lleida: un retrat a
la fi del segle XX, a càrrec d’Ignasi Aldomà

11.30h – 12.30h: Ponència: La indústria hidroelèctrica als Pirineus de Lleida. Un segle d’electricitat, impactes i transformacions, a càrrec d’Eva
Perisé Farrero, responsable del Museu Hidroelèctric de Capdella

11.00h – 11.30h: Pausa cafè

12.30h – 13.30h: Ponència: Indústria i creixement econòmic al ponent català: el cas de la
Segarra, a càrrec de Ramon Ramon Muñoz, professor de la Universitat de Barcelona

12.30h – 13.30h: Ponència: Els museus del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i la industrialització catalana
al segle XX, a càrrec de Jaume Perarnau Llorens,
director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya

13.30h – 16.00h: Dinar

COL·LABORA:

11.30h – 12.30h: Ponència: Indústria, clústers,
pool en aquest nou segle: el cas de les terres de
Lleida, a càrrec de Ramon Morell Rosell, economista, Universitat de Lleida
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Butlleta inscripció
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Museu de la Mecanització Agrària
Cal Trepat de Tàrrega
Avinguda Josep Trepat Galceran, s/n
25300 Tàrrega
Tel.: 973 311 616
informacio@museutrepat.cat
Les inscripcions són gratuïtes i es lliurarà un certificat d’assistència a aquelles persones que ho
sol·licitin.

Nom:
Adreça:
Comarca:
C/E:

Jornades Industrialització Terres de Lleida

Cognom:
Telèfon:

Localitat:
CP:

Voleu certificat d’assistència? (marqueu l’opció que correspongui amb una x)
SI
NO
Un cop complimentada envieu la butlleta al correu:
informacio@museutrepat.cat
Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega
Avda. Josep Trepat Galceran, s/n · 25300 Tàrrega
Tel. 973 311616 · informacio@museutrepat.cat
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