
HORARI
LABORABLES

Del 7 de gener al 31 de maig: de 10 a 14 h
De l’1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
De l’1 d’octubre al 21 de desembre: de 10 a 14 h

Dilluns no festius, tancat (excepte els dilluns de juliol,
agost i primera quinzena de setembre).
CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Del 7 de gener a Setmana Santa de 10 a 15 h
De Setmana Santa al 30 de setembre de 10 a 19 h
Del 1 d’octubre al 21 de desembre de 10 a 15 h

El Museu tanca del 22 de desembre al 6 de gener

Visites concertades per a grups (mínim 20 persones)

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Podeu consultar el web www.mmcercs.cat

COM S’HI ARRIBA

MUSEU DE LES MINES DE CERCS
Colònia Sant Corneli
08698 Cercs (Barcelona)
Tel. 93 824 81 87

93 824 90 25
Fax 93 824 03 03
m.cercs@diba.cat

www.mmcercs.cat

www.cercs.net

MUSEU DE LES MINES DE CERCS

VIATJA ALCOR
DE LATERRA!

El Museu de les Mines de
Cercs és considerat un cen-
tre d’interpretació dedicat a
la mineria del carbó de la co-
marca del Berguedà.

La colònia es va fundar a
finals del segle XIX per allotjar
la població que treballava a
les mines, utilitzant el model
de colònia industrial que ja
estava arrelat a Catalunya.

Avui en dia constitueix un dels
nuclis miners més ben con-
servats de Catalunya i de tot
l’Estat espanyol.
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Un tren miner introdueix els visi-
tants a l’interior de la mina Sant
Romà. El recorregut, que consta
de 450 metres dins la galeria,
ens fa reviure al lloc original com
era el treball dins la mina.

Durant el trajecte de sortida de
la galeria principal, que es fa
a peu, veurem diferents esceno-
grafies; els monitors expliquen
les diferents formes d’extracció
del carbó durant els 150 anys
d’activitat dins la mina, des de
l’època del treball manual fins a
la mecanització completa.

L’exposició permanent està divi-
dida en dos espais: el del carbó
–característiques del lignit, for-
mes d’extracció i d’explotació,
transports, aplicacions i usos– i
el de la vida quotidiana, centrat
en temes socials, que ens per-
meten aproximar-nos a la vida
de la colònia minera.

El visitant, a més, pot veure un
habitatge miner, un pis de la co-
lònia tal com era als anys quaran-
ta del segle passat. L’any 1950 a
Sant Corneli hi van arribar a viure
3.000 persones.

La visita es completa amb la
projecció d’un audiovisual sobre
la conca minera de l’alt Bergue-
dà i la història de 150 anys d’ex-
plotació.

Fa 150 anys que es va comen-
çar a explotar el lignit i, des d’a-
leshores fins a finals del s. XX,
tot l’alt Berguedà, pobles, colò-
nies i famílies van viure per a la
mina i de la mina.

El sistema més generalitzat d’ex-
plotació del carbó era el de gale-
ries. Des de mitjan segle XIX i
fins al 1965 el treball es carac-
teritzà per la seva perillositat
i per ser, bàsicament, manual.
La mecanització arribà cap al
1965, fet que ajudà molt al pro-
cés d’extracció i transport, però
especialment millorà les mesu-
res de seguretat.

La vida a les colònies mineres
era difícil a causa de l’aïllament
i al fet que els habitants depe-
nien totalment de la mina i de
l’empresa minera.

Una vegada passada la guerra
civil (1936 - 1939), la repressió
política i ideològica s’aplicà amb
duresa, i el paternalisme del sis-
tema de colònia assolí els mo-
ments més àlgids.

L’EXPOSICIÓ PERMANENTUN VIATGE AL COR DE LA TERRA UNA MINA D’HISTÒRIES...

L’ENTORN DE SANT CORNELI

EMBASSAMENT DE LA BAELLS
Una de les infraestructures hidràuliques més impor-
tants de Catalunya. La visita permet accedir a l’inte-
rior de la presa acompanyats pels tècnics que en
controlen el bon funcionament.

CENTRAL TÈRMICA DE CERCS
La visita a la central permet conèixer in situ la trans-
formació del carbó en energia elèctrica. Durant
molts anys el carbó cremat aquí procedia de les mi-
nes de Cercs.

JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE FUMANYA
L’explotació del carbó a cel obert situada a 1.400
metres d’altitud ha permès descobrir un impressio-
nant jaciment amb milers de petjades, ossos i ous
de dinosaure.

EL CARRILET VERD
Les rutes amb el Carrilet Verd del Berguedà perme-
ten descobrir el paisatge a l’entorn de Sant Corneli,
Cercs, Fumanya, Fígols, Vallcebre, Saldes i Guardiola
de Berguedà d’una manera diferent i divertida.

Visites guiades amb reserva prèvia


