
                                                                                                  
3ª Etapa: St. Benet de Bages -  Calders  

 
CANAL DE LA CENTRAL ELÈCTRICA DE JORBA  (Calders) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

PINZELLADA CULTURAL RELACIONADA AMB EL  
 

En el recorregut d’aquesta tercera etapa tindrem la oportunitat de contemplar una de les més importants obres 
d’enginyeria que es van fer en el nostre país a primers del segle passat, en concret es tracta de la captació 
d’aigua del riu Calders i del canal de conducció fins a la central elèctrica de Jorba,   

El canal pertany a la central 
elèctrica de Viladecavalls, situada 
poc abans de la resclosa de la 
Colònia Jorba.  La construcció de 
la colònia, a l’igual que el que 
passava amb la majoria de 
colònies, portava implícit la 
construcció d’un aprofitament 
hidràulic per produir energia 
elèctrica destinada al 
funcionament de la fàbrica. En 
aquest cas, una vegada construïda 
la colònia i la corresponent 
resclosa, salt d’aigua i sala de 
turbines per la producció elèctrica, 
l’any 1903 es va plantejar construir 
una segona central hidroelèctrica 
de major potència i capacitat 
productiva amb la finalitat de poder 
proveir d’electricitat les altres 
instal·lacions fabrils que l’empresa 
dels Jorba tenia en la zona. 

 Així doncs des de l’any 1903 fins el 1913. Sota la direcció de l’enginyer Francesc Vives i Pons, en la 
Colònia Jorba es va precedir a la construcció d’un edifici d’habitatges pels treballadors i un altre amb 
instal·lacions de la central. Entre els anys 1906 i 1912 També es va construir el canal i la resclosa que 
permetien treure el màxim rendiment de la central. 
La resclosa esta situada aigües amunt del riu Calders, prop de Bellveí,. El canal té un recorregut de més de 
5 km per un terreny boscós i difícil. Amb dos sifons i diversos túnels. En la part final té una amplada d'uns 2 
metres i una fondària de més de 3. Les parets són revestides amb pedra i arrebossades. Finalment, l'aigua 
és canalitzada en una construcció que hi ha dalt del serrat cap a la sala de turbines. El salt d'aigua de la 
canonada de carga té un desnivell de 97 metres. 
 
 
 
 
 

 

L'obra va ser ideada pel mateix Pere 
Jorba i Gassó, creador de la colònia 
Jorba.  
El 1905 van obtenir el permís per la 
construcció del canal. Immediatament 
es començà l'obra, que va durar 7 
anys. El mateix Jorba s'encarregà de 
dirigir personalment les obres.  
És una obra espectacular si tenim en 
compte les condicions de treball de 
l’època i les dificultats orogràfiques. 
La central es va posar en 
funcionament per primera vegada l’1 
de maig de l’any 1913. 
Un cop enllestida, la central 
subministrava energia primer a 
Manufactures Berenguer, d'Artés, i 
posteriorment a Fàbriques Bertrand i 
Serra, de Manresa, amb línia 
expressa de transport. 
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