INDÚSTRIA I MÓN RURAL AL SEGRIÀ NORD
SEMINARI SOBRE INDUSTRIALITZACIÓ CONTEMPORÀNIA
AL SEGRIÀ NORD
VIII CONGRÉS SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
Alguaire (Segrià), del 19 al 21 de setembre de 2013

El medi de vida de la comarca del Segrià s'ha centrat majoritàriament en el
sector agropecuari, i de forma molt especial en la producció hortofructícola,
irrigada de nord a sud per la sèquia de Pinyana. Tanmateix, en ocasions s'ha
infravalorat la seva contribució en la industrialització de Catalunya, en la
qual participa des de finals del segle XIX. Gràcies a la potència dels salts
d'aigua del canal mencionat, a partir de la transformació d'antics molins,
alguns industrials barcelonins i altres de locals, els van aprofitar com alternativa
a la manca de carbó per a impulsar les turbines, les dinamos i els embarrats
de les seves fàbriques. Les colònies industrials i fàbriques de teixits i paper
d'Alguaire, Alfarràs i Rosselló, principalment, van permetre a la comarca la
incorporació de les dones en el món laboral molt aviat, i per tant, la seva
aportació econòmica setmanal a l'economia familiar. També van facilitar el
contacte amb les idees socials del moment i la divulgació, mitjançant els
mateixos tècnics i manyàs, de les noves tecnologies emprades en les fàbriques
per aplicar-les tant en els equipaments públics com en els serveis privats de
les poblacions, en els sectors de la química, la mecànica o l'electricitat.
Els membres del seminari sobre la Industrialització Contemporània al Segrià
Nord, d'aquest VIII Congrés sobre Sistemes Agraris, Organització social i
Poder local, dedicat a Pagesia, Indústria i Món Rural, amb el suport de la
Universitat de Lleida i del Patronat Josep Lladonosa d'Alguaire, hem preparat
l'Exposició amb ànim de divulgar aquest patrimoni comú des d'una perspectiva
històrica, sense entrar en l'àmbit més actual que creiem que mereix un
tractament a part. Aplega una selecció d'imatges que van des dels precedents
preindustrials de la zona fins a fàbriques que en determinats moments
donaven feina entorn a 500 obrers (l'enginyer J. Bayer calculava per la zona
d'estudi, l'any 1906, una ocupació entorn de 2000 persones i una potència
de 2000 cavalls de vapor), passant per indústries comarcals de menor
incidència, on s'hi reflecteixen l'estructura arquitectònica de les fàbriques,
les tècniques de treball i les màquines, les relacions socials entre les famílies,
els propietaris o les darreres reivindicacions laborals dels treballadors
d'algunes empreses que han desaparegut.
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