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Un exemple de vida apassionant.

Es preten enaltir els valors i l’exemple que ofereixen les persones en el 
desenvolupament de projectes i de realitats, com emprenedors, visionaris i imaginatius, 
tal com va ser la història d’Emili Riu. Es destaca la seva figura com important empresari 
de l’energia elèctrica, entre altres creacions empresarials, i transcendent polític en la 
defensa d’un territori i de les seves persones, al qual representava, per dotar-lo 
d’infraestructures i mitjans d’evolució social.

Es presenta l’epopeia econòmica i tecnològica, en paral·lel d’Emili Riu amb Fred Stark 
Pearson, creant ambdòs al 1911, les corresponents empreses de producció, transport i 
distribució d’energia elèctrica, Energía Eléctrica de Cataluña (EEC) i la Barcelona 
Traction, Light and Power (BTLP). Pearson absorbeix a Emili Riu al 1913, just abans 
de posar-se en funcionament el 1914 les respectives dues primeres grans centrals 
hidroelèctriques de Catalunya, a la provincia de Lleida: Capdella (EEC) a la Vall Fosca 
al Pallars Jussà i Seròs (BTLP) a 25 km de la ciutat de Lleida.

Emili Riu incansable segueix amb la seva dèria personal i al 1917, crearà l’empresa 
Productora de Fuerzas Motrices, que iniciarà noves construccions de centrals 
hidroelèctriques, seguint la pugna amb la BTLP i altres empreses per a l’electrificació 
de Catalunya.

Emili Riu va trobar al llarg de la seva vida, a l’epòca  de joventut i a la maduresa, 
personatges que van formar part de la història de Cataluna, entre els quals apart de 
Pearson, emergeixen entre altres figures com Azorín, Pío Baroja, Carlos Emilio 
Montañés, Francesc Cambó, Pere Coromines i Ángel Ossorio Gallardo.

Partint de la figura d’Emili Riu, es reflexiona sobre la utilitat del patrimoni industrial en 
la creació directa d’empreses productives amb els seus llocs de treball en la societat 
actual en crisis i amb altes taxes d’atur, apart de l’asumida utilitat de col·laboració en 
l’educació de les persones, a la formació dels estudiants en las arts de la ciència i de la 
tècnica i el gaudi lúdic cultural dels ciudatans.

El coneixement històric dels aspectes socials, científics, tècnics i econòmics del 
patrimoni industrial, amb les seves  experiències empresarials, contrastat amb els 
actuals avanços tecnològics, han de provocar a emprenedors, creadors i innovadors 
empresarials la organizació i funcionament d’entitats de producció.
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