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La ciutat de Tàrrega, perfectament situada en un 
encreuament de camins principal, conserva un 
interessantíssim barri medieval amb herències creuades 
entre cristians i jueus; un bon exemple de cases 
modernistes en diferents carrers que envolten un actiu 
centre comercial; i és la seu del Museu Comarcal de 
l’Urgell. Ara, a més a més, hom pot fer una “mena de 
viatge en el túnel del temps” visitant la museització de 
l’antiga fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat. 

Aquesta empresa industrial fou un dels grans 
protagonistes de la mecanització del camp català i 
espanyol des del 1914 fins als anys setanta del segle XX. 
Durant les dècades del quaranta i cinquanta del segle 
passat dominaren comercialment el mercat espanyol de 
màquines segadores. Ara reconvertida en el museu de 

la mecanització agrària hom pot viure les sensacions i 
respirar l’atmosfera del dia a dia dels antics treballadors 
de Cal Trepat, mentre fa un recorregut per les naus de 
la foneria, dels tallers i dels modelistes pot veure en 
funcionament un espectacular embarrat, que acciona, 
al mateix temps, una vintena de màquines (torns, torns 
revòlver i mandrinadores). Durant tot el recorregut anem 
acompanyats d’un guia que fa les oportunes explicacions, 
a més, de visualitzar uns audiovisuals on s’explica la 
història de la fàbrica contextualitzada a la seva època, 
el procés de la fosa del ferro i el testimoni de l’únic 
treballador viu que va entrar a treballar a Cal Trepat abans 
de la guerra civil, l’any 1934. Un espai diferent i original.

Retornats d’aquest “viatge en el temps” hom pot degustar 
la bona cuina d’aquestes terres. Sens dubte una jornada 

rodona, que 
podem acabar tot 
estirant les cames 
pels jardins i places 
del Parc de la 
Serra de Sant Eloi 
amb unes vistes 
incomparables 
als paisatges 
de l’Urgell i la 
Segarra. n

Un espai original, únic al món

A TÀRREGA, EL MUSEU DE LA MECANITZACIÓ AGRÀRIA, SITUAT A L’ANTIGA FÁBRICA DE J. TREPAT 
ÉS UNA EXCEL·LENT EXCUSA PER PASSEJAR PER LA CAPITAL DE L’URGELL I FER UN VIATGE MOLT 

ORIGINAL PEL TUNEL DEL TEMPS.

Mostra de màquines dalladores 
davant la fàbrica J. Trepat, amb els 

treballadors al damunt.
Anys 40.

Fotografies: Calafell. Arxiu de les 
Indústries J. Trepat
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Embarrat de la nau
del taller. 

L’exterior
de la fàbrica

J. Trepat està formada
per una successió

de dinou naus.

QUÈ ÉS UN 
EMBARRAT?  

Embarrat és el nom que rep el 
sistema ideat de transmissió de 

força que es fa des d’un
motor principal cap a tota la resta 

de maquinària que no disposava 
de motor propi i s’unia a aquest 

embarrat mitjançant un sistema 
d’eixos, politges i corretges.

Ramon Miarnau Torné i 
Roser Miarnau Pomés
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