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Origen o motivació                                                                  
 
La pregunta inicial de partida va ser saber què era la 
Forestal i conèixer tot el seu entorn, com produïen el 
paper i quin fou l’impacte a Mollerussa. 
 

 
Objectiu 
 
L’Objectiu inicial del treball era l’estudi de una 
empresa autòctona de Mollerussa, i per les seves 
característiques es va escollir La Forestal. 
Pretenia  escollir  un  treball  interdisciplinari  que  em  
permetés  combinar  l’àmbit econòmic amb la història. 
 

 
Metodologia 
 
Donat que ha  desaparegut tota  la  informació  de  la 
fàbrica, és bàsicament un treball de camp, basat en 
les converses i les entrevistes fetes als treballadors o 
a les persones relacionades amb la fàbrica. També ha   
sigut un treball d’hemeroteca (premsa, arxiu,...). 
 

 
Continguts 

 
El  treball  tracta  sobre  l’empresa  “LA  Forestal  de  
Urgell,  S.A.”,  una  paperera situada  a  Mollerussa  i  
amb  una  sucursal  emplaçada  a  Les  Borges  
Blanques entre finals del segle XIX i bona part del 
segle XX. La seva implantació a Mollerussa va molt 
relacionada amb el Canal d’Urgell, ja que en els seus 
orígens era el mitjà de transport de la matèria primera 
i també pel seu aprofitament  dels salts d’aigua per a  
fer moure tota la maquinària. La fàbrica va arribar a 
tenir fins a tres màquines, que es dedicaven 
únicament a la producció de “cartronet”. 
Finalment  es  parla  de  l’incendi  i  període  fins  al  
tancament  i  el  cop  que  va suposar per a tota la 
població vinculada  amb la fàbrica. 
 

 

Conclusions 
 
La  Forestal,  és  una  empresa  clau  per  explicar  el  
creixement  demogràfic  i econòmic de Mollerussa. 
L’aspecte demogràfic s’explica pel fet que la població 
és va duplicar en el període 1890-1940, i en l’aspecte 
econòmic va donar feina a 284 persones de forma 
directa i molts altres de forma indirecta, potenciant la 
línia de ferrocarril, el transport per carretera i 
l’arribada de personal especialitzat. 


