
Treballadors i treballadores de la fàbrica de paper La 
Leridana, més tard Alier SA, als inicis del segle XX.

Excursió a Montserrat dels treballadors d'Indústrias 
Mixtas SA d'Alcanís de Rosselló, entorn dels anys 20.

Grup de treballadors de Filatures Casals d'Andaní (Alfarràs). Treballadores d'Alguaire de la fàbrica 
d'Indústrias Mixtas SA, d'Alcanís de Rosselló, 
entorn dels anys 20.

Noies d'Alcanís  de Rosselló, en 
la cruïlla amb la carretera N-230, 
entorn dels anys 60.

Treballadores de la fàbrica Mata y 
Pons d'Alguaire a l'entrada de La 
Mata de Pinyana, vers els anys 70.

Noies d'Alguaire brodant amb el teler davant de la fàbrica 
Mata y Pons.

El senyor Jaume Serra Vehil (1849-
1904), primer gerent i propietari de 
J. Serra y Companyia, d'Alguaire.

El senyor Joaquim Desvalls Sarriera, 
Marquès d'Alfarràs, pare de Joan Desvalls 
i Amat fundador de les fàbriques d'Alfarràs 
que ostentà el mateix títol, vers l'any 1884.

El senyor Pere Alier Vidal (1833-1911), 
comerciant i industrial barceloní, 
comprador de la fàbrica de paper de 
Rosselló als fills de Paulí Font, l'any 
1886, i fundador d'Alier SA.

El senyor Benjamí Twose Finch (1858-1924), 
enginyer i emprenedor anglès, que s'establí a 
Rosselló des de 1877 com a director de fàbrica, 
i que des de llavors influirà en l'activitat industrial 
del canal de Pinyana i de la societat lleidatana.

La senyora Maria Fontanet Gomà, de 
Rosselló, esposa de l'emprenedor 
Benjamí Twose, vers la primera dècada 
del 1900.

El senyor Llorenç Mata Pons (1847-1911), 
industrial d'origen barceloní comprador l'any 
1910 de la colònia tèxtil Serra y Compañía, 
d'Alguaire, dedicada a la fabricació de filats i 
teixits.

El senyor Josep M. Marcet i la seva 
esposa, Mercedes Reñé de Quiroga, 
propietaris de la colònia tèxtil 
d'Alcanís (Rosselló), amb els seus 
fills un dia de platja dels anys 30.

Publicitat de Filatures Casals 
d'Andaní (Alfarràs), on 
comprovem la seva vinculació 
amb altres indústries de la 
Catalunya oriental, l'any 1924.

Pàgina corresponent a un anunci 
de les empreses L. Mata y Pons, a 
Alguaire i altres indrets de 
Catalunya, el 1924.

Filadora a la cadena de producció 
de les Filatures Casals d'Andaní 
(Alfarràs).

El Guillermo i el Josepet de la 
Narcisa, a la colònia d'Alcanís, 
entorn dels anys 40.

Nens jugant al carrer del Davant, a la colònia 
d'Alcanís, a Rosselló, el 1963.

Escola de la colònia d'Alcanís, Rosselló, entorn dels anys 60. Infants amb la germana Digna a l'escola de la Mata de 
Pinyana, entorn dels anys 60.

Partit de futbol al camp de l'equip de la Mata de 
Pinyana (Alguaire), entorn dels anys 50.

Funeral per la mort d'un albat a la colònia de la 
Mata de Pinyana.

Treballadores de la fàbrica Mata y Pons 
d'Alguaire a l'hora del descans per anar 
a esmorzar, vers els anys 70.

Treballadora descansant al salt 
d'aigua de la fàbrica Mata y Pons, 
d'Alguaire.

Veïns a la Mata de Pinyana d'Alguaire, al costat d'un 
cotxe marca Seat 124.

Grup d'amics vestits elegantment 
al frontó de la colònia d'Alcanís, 
entorn dels anys 20.

Noies de la colònia d'Alcanís de Rosselló durant els anys 
1950.

Altar del Corpus al carrer 
d'Alcanís de Rosselló.

Processó del Corpus al carrer del Davant 
d'Alcanís de Rosselló, als anys 50.

Felicitació del veïnat als nuvis abans del 
casament, a Alcanís (Rosselló), l'any 1975.

Matar el “tocino” a Alcanís, un protagonisme femení 
en els afers de més reponsabilitat de la diada.

Grup de treballadores de Filatures Casals d'Andaní 
(Alfarràs).

Visita a les instalacions de la colònia Mata de Pinyana del 
governador civil de Lleida, senyor Aparicio Calvo Rubio, 
als anys 70.

Vista en perspectiva d'una de les naus de la colònia de 
la Mata de Pinyana, a Alguaire, en motiu d'una visita 
del governador civil de Lleida.

Notícia al diari Segre dels treballadors/res reclamant 
sous després del tancament de la “fàbrica de dalt” 
d'Andaní (Alfarràs), el dia 7 d'abril de 2005.

Dones treballadores davant de la colònia textil 
d'Alcanís, a Rosselló, l'any 1924.

Els actes socials i festius, la publicitat,
les solidaritats, els empresaris i persones conegudes


