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Objecte
Descripció de quina ha estat la situació de la mineria catalana i aragonesa del carbó, així com
la seva situació actual arreu del nordest d’Ibèria.
Àmbit territorial
Angle nordest de la Península Ibèrica; territoris del Sistema Pirinenc, de la Depressió Geològica
de l’Ebre i de la conjunció del Sistema Ibèric-Sistema Mediterrani.
Antecedents
La mineria del carbó ha gaudit d´una certa importància, amb un considerable nombre de
conques, tot i que moltes d´elles han estat purament testimonials. Tot i així, es pot dir que la
mineria del carbó ha estat important. Malgrat, ara es troba en franca decadència.
Context estratigràfic i tipologia dels carbons
Els carbons presents al nordest d’Ibèria són de tipus hulla, lignit i torba, i es localitzen en
diferents nivells estratigràfics.

CONQUES CARBONOSES AL NORDEST D’IBÈRIA
Conques carbonoses del paleozoic
• Conques carbonoses del Carbonífer (i Permià)

Conques carbonoses del mesozoic
• Conques carbonoses del Cretaci inferior (Aptià)
• Conques carbonoses del Cretaci inferior (Albià)
• Conques carbonoses del Cretaci superior (Garumnià)

Conques carbonoses del cenozoic
• Conques carbonoses de l’Oligocè
• Conques carbonoses de l’Eocè
• Conques carbonoses del Miocè
• Conques Carbonoses del Pliocè

CONQUES CARBONOSES DEL PALEOZOIC
Es caracteritzen per:
Són les més antigues de Catalunya, i la seva explotació ha gaudit d'una certa importància,
durant els primers decennis del passat segle XX. A l'actualitat no n'hi ha cap en explotació, en
cap indret del nostre país.
Aquestes conques carbonoses del Paleozoic es localitzen exclusivament al Sistema Pirinenc,
tot i que hi indicis no explotats al Sistema Mediterrani.
Els carbons pertanyen quasi sempre al Carbonífer (i ocasionalment també són del pas del
Carbonífer al Permià), i són d'origen post-hercinià. Els més importants pertanyen al Carbonífer.
També hi ha presència de nivells carbonosos entre els materials d'altres períodes, com els
del Silurià (dels quals no en farem esment), i els del Permià.
Generalment, els carbons que es troben en el Paleozoic català no gaudeixen són poc
potents, i alhora, en la major part dels indrets on són presents, són força piritosos.

CONQUES DEL CARBONÍFER (I PERMIÀ)
CONCA HULLERA D´ERILLCASTELL

CONCA HULLERA DE VILLEC

CONCA HULLERA DE
BISSAURRI

CONCA HULLERA DE
MONTARDIT

CONCA HULLERA D´ADRALL

CONCA HULLERA DE
SURROCA - OGASSA

Conca Hullera de Sarroca-Ogassa (o de Sant Joan de les Abadesses)
S'estén per la comarca del Ripollès. Els principals indicis es troben a Surroca, Ogassa i també
a Bruguera i a Camprodón .
Estratigràficament ,els materials corresponen a l’Estafanià.
Les principals explotacions es localitzaven a Surroca i Ogassa.
Ara es troben totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Boca principal de la mina dolça

Galeria principal. Mina dolça (Abans
d´esfondrar-se)

Conca Hullera de Villec
S'estén exclusivament per la comarca de la Cerdanya (i, més exactament, per la subcomarca
del Braidà), on ha estat mínimament explotada, als termes de Villec i d´Estada.
Ara es troben totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Conca Hullera de Montardit
Aquesta conca es troba situada a la comarca del Pallars Sobirà.
Els afloraments es localitzen a les localitats d'Arcalís, Enviny, Estac, Montardit i Sort.
En molts d'aquests indrets ha estat explotada. No obstant això, no ha gaudit mai de cap
mena d'importància.
Actualment totes les explotacions estan aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània .

Conca Hullera de la Seu d’Urgell (del Pla de sant Tirs o d’Adrall)
Aquesta conca es distribueix per l‘Alt Urgell, i en concret pels termes d´Adrall, Arfà i del Pla
de Sant Tirs.
Explotada a principis del segle XX quan va construir-se una central termoelèctrica a la
població d´Adrall.
Ara es troben totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània

Mina esfondrada al Pla de Sant Tirs

Habitatges miners. Mines del Pla de Sant Tirs

Conca Hullera d’Erill-Castell (o de Malpàs)
Aquesta conca es troba a l´Alta Ribagorça i també al Pallars Jussà (Avellanos, Malpàs, ErillCastell, a la primera comarca; i Guiró a la segona).
Aquesta, juntament amb la de Surroca-Ogassa, ha estat una de les més importants, en
especial durant el període de construcció de les presses hidroelèctriques, de cara a la seva
utilització com a combustible a les cimenteres.
Ara es troben totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Tremuges. Mina de carbó de Malpàs

Nivells de carbons. Erill-Castell. Conca de Malpàs

Conca Hullera de Bissaurri
Aquesta conca es localitza a la comarca aragonesa de la Ribagorça (en la seva major part al
Ball de Benàs).
Els afloraments es localitzen, fonamentalment, a les localitats d´Urmella, Abella, Bissaurri i a
les Paüls.
Es situa al trànsit del Carbonífer al Permià, tot i que en alguns dels afloraments ja es
clarament del Permià.
Ara es troben totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània

EL PATRIMONI MINER GENERAT A LES CONQUES PALEOZOIQUES

Cal considerar que s´ha generat un cert patrimoni miner a les explotacions anteriors, sempre
mal aprofitat:
A la Conca de Surroca – Ogassa hi ha la coneguda Mina Dolça, que després de ser
musealitzada es va esfondrar. També hi ha nombroses colònies mineres, antics ferrocarrils,
estacions de tren no utilitzades.
A la Conca d’Adrall existeixen molts elements: restes de telefèrics, bocamines, la Central
d´Arfà, vivendes ... gens aprofitat.
A la Conca de Montardit, tot i que el Patrimoni Miner es molt desconegut, es va intentar fer
una Mina Museu a Estac.
A la Conca de Malpàs hi ha un considerable Patrimoni Miner, com el de les pròpies Mines
de Malpàs, on en diferents ocasions s´ha intentat fer un Museu Miner; encara que ara sembla
que va de veres. També cal considerar les restes del Telefèric Miner de Malpàs a Xerallo, entre
un considerable patrimoni

CONQUES CARBONOSES DEL MESOZOIC
Durant els darrers anys han estat les més importants de Catalunya.
A Catalunya es situen fonamentalment al Sistema Pirinenc, tot i que també n'hi ha al
Sistema Mediterrani. A l'Aragó també es situen al Sistema Pirinenc i a la conjunció del Sistema
Ibèric – Sistema Mediterrani. Destacar que a l'Aragó, n’hi ha al Sistema Ibèric, on han estat
molt importants, però fora ja de l'àmbit d'aquesta descripció.
Durant els darrers anys, han estat les més importants de Catalunya. I a l'Aragó, han estat en
explotació fins fa molt poc. Assenyalar que fora de l'àmbit d'aquesta descripció encara ho
estan, malgrat que poc a poc van desapareixen les explotacions.
Tot i la seva importància, a l'actualitat no es troba en actiu cap explotació. Fins fa poc, a
Catalunya, estava en actiu unes explotacions ubicades a la comarca del Berguedà. Mentre que
a l'Aragó, les darreres conques van ésser la de Queixigar i la del La Canyada de Veric i Bellmunt
del Mesquí. Tot i així, en aquestes darreres poblacions aragoneses persisteix l'explotació dels
nivells de caolí, que sovint es troben molt prop dels jaciments de carbó.
Aquests carbons pertanyen normalment al Cretàcic. Així. almenys, els més importants
pertanyen a aquest període. Tot i així, també hi ha presència de nivells carbonosos entre els
materials d'altres períodes, com dels del Triàsic i dels del Juràssic, tot i que en cap cas han
estat explotats, ni han gaudit de cap mena d'importància, dons sempre es tracta de nivells
aïllats, de molt baixa qualitat.
En general, els carbons cretàcics no gaudeixen de gaire potència als seus afloraments i es
tracta també de carbons força piritosos, en la major part dels indrets. També hi ha presents:
calcita i diversos minerals argilosos.

CONQUES CARBONOSES DEL CRETACI INFERIOR (APTIÀ)
CONCA LIGNITÍFERA
D´ALINYÀ
CONCA LIGNITÍFERA
D´ALINYÀ
CONCA LIGNITÍFERA DE FET –
MONTFALCÓ - CORÇÀ

Conca lignitífera d’Alinyà
Aquesta concan s'estenia per la comarca de l‘Alt Urgell, i més concretament pel terme
d’Alinyà, concretament per Perles.
Es situa entre els afloraments de l'aptià, a l'extrem més oriental del Mantell del Montsec, a
tocar del Mantell de Bóixols i del Mantell del Cadí.
Té molt poca importància.
Ara es troben totalment aturades.
Inicialment va ésser mineria subterrània, després també a cel obert.

Escombreres i esboralls. Mina
Juanita. Perles

Sector restaurat, parcialment. Mina
Juanita de Perles

Conca lignitífera de Meià
S’estenia per la comarca de la Noguera, i més concretament pels termes de Vilanova de
Meià i de Santa Maria de Meià.
Es situa entre els afloraments de l'aptià, al Mantell del Montsec.
Té escassa importància.
Ara es troben totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Rentadors de les mines de carbó de
Vilanova de Meià

Conducció del riu boix sota de la “plaça” de
les mines de carbó de Vilanova de Meià

Conca lignitífera de Corçà-Fet-Montfalcó
Aquesta petita conca, s'estén per la Noguera i la Baixa Ribagorça, situant-se a les localitats
que donen lloc a la conca; així també com a Estall.
Es situa entre els afloraments de l'aptià, al Mantell del Montsec.
És una conca que tret de la Mina de Corçà, no ha gaudit de cap importància.
Ara es troben totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Tremuges de la mina de lignit de
Corçà

Antigues construccions de la mina de lignit
de Corçà

CONQUES CARBONOSES DEL CRETÀCI INFERIOR (ALBIÀ)

CONCA LIGNITÍFERA DE
CARBONILS
CONCA LIGNITÍFERA DE LA
CANYADA DE VERIC – BELLMUNT
DEL MESQUÍ

CONCA LIGNITÍFERA DE
BESEIT

CONCA LIGNITÍFERA DE
GODALL

Conca lignitífera de Carbonils
Es tracta d´una petita conca situada als Pirineus. Aquesta s'ubica a la comarca de l´Alt
Empordà, i més concretament a Carbonils.
Es troba aturada, però no va gaudir de gaire importància en cap moment.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Conca lignitífera de Godall
És una altra petita conca, situada a la comarca del Montsià, als pobles de Godall i de la
Galera.
En aquest cas, s'ubica dintre del Sistema Mediterrani (concretament a la Zona d'enllaç amb
el Sistema Ibèric).
No ha tingut gaire importància i es troba totalment inactiva.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Conca lignitífera de Beseit
Es situa a la comarca del Matarranya .
L'explotació més important va ésser la Mina Maruja, propera al Parrissal.
És una conca, que va gaudir d'importància durant els anys 1960 – 1990.
Ara es troben totalment aturades.
Va haver-hi mineria subterrània, a la Mina Maruja i a cel obert, a la Mina Dolores.

Antigues explotacions a cel obert.
Mina Dolores

Conca lignitífera de la Canyada de Veric-Bellmunt del Mesquí
Es situa a les del Bajo Aragón – Alcañiz i del Matarranya.
És una conca, que va gaudir d'importància durant els anys 1960 – 1980.
Ara està inactiva l'explotació de lignits, però és mitjanament activa l'explotació de Caolí,
també de l'albià.
Va haver-hi mineria subterrània i a cel obert.

Antigues explotacions a cel obert, primer de
carbó i després de caolí. La canyada de Veric

CONQUES CARBONOSES CRETÀCIQUES DEL GARUMNIÀ

CONCA LIGNITÍFERA DE
L’ALT BERGUEDÀ

CONCA LIGNITÍFERA QUEIXIGAR

CONCA LIGNITÍFERA DE
FÍGOLS-D’ORGANYÀ-COLL
DE NARGÓ

CONCA LIGNITÍFERA
D’ISONA

Conca lignitífera de l’Alt Berguedà
Es troba repartida en diferents conques: conca de la Nou, conca de Malanyeu, conca de
Catllaràs, conca de Fígols, conca de Vallcebre i conca del Pedraforca. Fins i tot, encara es pot
considerar la Conca de Tuixén (Solsonès).
Fins els vols de l’any 1970 hi havian diverses explotacions actives en aquestes conques.
A partir dels anys 1970 van començar a tancar les diferents explotacions, fins al punt de
quedar una sola mina en actiu, la qual es trobava situada a Saldes. Abans, però, hi havia hagut
importants explotacions a diferents indrets: Fígols, Cercs, Fumanya, Peguera, Vallcebre,...
La mineria fou subterrània i a cel obert.

Explotació de lignits a cel obert. Fumanya

Galeria d’extracció. Museu miner de Cercs

Conca lignitífera de Fígols d’Organyà-Coll de Nargó
Aquesta conca lignitífera del Garumnià, és molt menys important que l´anterior, es reparteix
per diferents termes de l´Alt Urgell (Fígols d´Organyà, Coll de Nargó, Santa Pelaia).
A l´actualitat es troba totalment aturada.
Sempre es va tractar de mineria subterrània.

Tolves de les mines de lignit de “Les Masies”
a Coll de Nargó.

Conca lignitífera d’Isona
Va gaudir d´una certa importància, es troba situada a la comarca del Pallars Jussà, i més
concretament als termes de Benavent, Isona, Llordà, Suterranyà.
A l´actualitat es troba totalment aturada.
Sempre es va tractar de mineria subterrània.

Nivells de lignit prop de Llorda. Carretera de
Pons a Tremp.

Conca lignitífera de Queixigar
Es troba situada a la comarca de la Baixa Ribagorça, i més concretament entorn a Queixigar,
on ha estat explotada als darrers anys.
A l'actualitat es troba totalment aturada.
Inicialment va ésser mineria subterrània, però després va passar a cel obert.

Antiga explotació a cel obert.
Queixagar/Cajigar

EL PATRIMONI MINER GENERAT A LES CONQUES MESOZOIQUES

Cal considerar que s'ha generat un cert patrimoni miner a les explotacions anteriors, sempre
mal aprofitat:
Pel que fa a la Conca d’Alinyà, cal fer esment del valor patrimonial de les restauracions
dutes a terme.
En relació a la Conca de Meià, entre altres aspectes cal considerar els rentadors miners.
Pel que fa a la Conca de Corçà-Fet_Montfalcó, cal considerar el valor del patrimoni
submergit.
A la Conca de la canyada de Veric-Bellmunt del Mequí hi ha un enorme patrimoni miner
escampat per arreu
A la Conca del Berguedà cal destacar els dos elements musealitzats: El Museu Miner de
Cercs i la Corta de Fumanya, entre una gran quantitat d'elements miners
En relació a la Conca de Fígols-Coll de Nargó, no és molt important, a excepció d’algun
element miner.
Per d'altra banda, a la Conca d’Isona cal valorar alguns afloraments

CONQUES CARBONOSES DEL CENOZOIC
Són les més joves de Catalunya, i han gaudit d'una certa importància, durant els darrers
anys. Tot i això, tret d'una conca, a l’actualitat es troben quasi totes les explotacions aturades.
Totes aquestes conques es situen a la Depressió Geològica de l'Ebre, en la seva major part.
Tot i que també n'hi ha a la Depressió Prelitoral i a diverses depressions intrapirenenques, com
a la de la Cerdanya o a la de l’Urgellet
Pel que fa a l'Aragó, la única conca que coneixem és la de Mequinensa, que també s'estén
per Catalunya, trobant-se a la Depressió Geològica de l'Ebre.
Fora d'aquesta, no en coneixem cap més d'aquestes conques, ni dintre de l'àrea a la qual
fem referència, a l'extrem nordest d'Ibèria, ni tampoc per la resta de la Comunitat Aragonesa,
llevant de petites conques situades a la Depressió Teruel – Daroca – Calatayud.
Generalment, els carbons cenozoics que es troben a Catalunya, no gaudeixen de gaire
potència als seus afloraments. Per altra banda, a l'igual que els carbons paleozoics i el
mesozoics, es tracta de carbons força piritosos, en la major part dels indrets. Per d'altra banda,
generalment tenen poc poder calorífic.
Es troben a diferents períodes estratigràfics, tot i que els més importants pertanyen a
l´Oligocè. Tot i així, també n’hi ha a l’Eocè i al Miocè. Inclús en parlarem d'unes petites
conques pirinenques, les quals pertanyen al Pliocè.
En general, els carbons cretàcics no gaudeixen de gaire potència als seus afloraments i es
tracta també de carbons força piritosos, en la major part dels indrets. També hi ha presents:
calcita i diversos minerals argilosos.

CONQUES CARBONOSES CENOZOIQUES DE L’EOCÈ
CONCA LIGNITÍFERA DE
BORREDÀ-SANT JAUME DE
FRONTANYÀ

CONCA LIGNITÍFERA DE SOSSÍSPONT DE CLAVEROL

CONCA LIGNITÍFERA DE DEL
LLUÇANÈS

CONCA LIGNITÍFERA DE
MANRESA

CONCA LIGNITÍFERA DE
COLLSUSPINA
CONCA LIGNITÍFERA DE
CASTELLCIR-SANTA
COLOMA SASSERRA

Conca lignitífera de Borredà-Sant Jaume de Frontanyà
És una conca poc important, situada dintre del Sistema Pirinenc.
S'estén per la comarca del Berguedà, als dos pobles esmentats.
No hi ha cap explotació activa.
La mineria sempre va ésser subterrània.
Conca lignitífera de Castellcir-Santa Coloma Sasserra
Es tracta d'una petita conca lignitífera, la qual s'estén per la comarca del Moianès, on ha
estat explotada, principalment a Santa Coloma Sasserra.
Actualment es troba totalment inactiva.
La mineria sempre va ésser subterrània.
Conca lignitífera de Collsuspina-Ferrerons
Es tracta d'una petita conca lignitífera, la qual s'estén per la comarca del Moianès, on ha
estat explotada, principalment a Santa Coloma Sasserra.
Actualment no hi cap mena d'explotació, i la mineria sempre va ésser subterrània.

Conca lignitífera del Lluçanès
És una altra petita conca lignitífera, la qual s'estén per diversos indrets del Lluçanès, entorn
a Sant Boi de Lluçanès i a Sant Agustí de Lluçanès.
Actualment no hi ha cap explotació activa.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Conca lignitífera de Manresa

És possiblement la conca més reduïda, ja que es limita als termes bagencs de Manresa i de
Sant Joan de Vilatorrada, havent estat explotada solament al primer d'ells, tot i que ara ja no
hi ha cap tipus d'explotació. La mina de Manresa, va ésser utilitzada com amagatall i també
com a habitatge.
La mineria sempre va ésser subterrània.

Conca lignitífera de Sossís-Pont de Claverol
Els indicis es situen a diversos indrets dels pobles de Sossís i Pont de Claverol (Conca de
Dalt, Pallars Jussà)..
Es una conca que va gaudir d´una certa i importància. La explotació més important va ésser
la de Sossís.
Estan totalment aturades.
La mineria sempre va ésser subterrània.
El carbó i calcaria explotats s’utilitzaren per fabricar ciment a la cimentera de la Pobla de
Segur, el qual alhora s’utilitzà en la construcció de la Central Hidroelèctrica de Capdella.

Pilones del cable de les mines de Sossís
a la fàbrica de ciment de la Pobla

Fàbrica de ciment de la Pobla de Segur

CONQUES CARBONOSES CENOZOIQUES DE L’OLIGOCÈ

CONCA LIGNITÍFERA DE LA
SEGARRA

CONCA LIGNITÍFERA DEL
BAGES

CONCA LIGNITÍFERA DE
L’ALTA SEGARRA

CONCA LIGNITÍFERA DE
MEQUINENSA-LA GRANJA
D’ESCARP

Conca lignitífera del Bages

Es tracta d'una extensa conca, la qual es distribueix per diferents indrets de la comarca del
Bages.
Hi ha hagut explotacions lignitíferes a Castelltallat, Oló, Sallent, Santpedor, Sant Mateu de
Bages, entre molts altres llocs.
A l'actualitat totes les explotacions es troben totalment aturades.
Sempre va ésser mineria subterrània.

Mina Utgers a Castelltallat

Conca lignitífera de l’Alta Segarra
S'estén per la comarca de l´Alta Segarra i també pel Bages, la Segarra i el Solsonès. Alguns
dels indrets on afloren els carbons són Calaf, Calonge de Segarra, Ivorra, la Molsosa, Sant
Martí de Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera.
És una de les conques lignitíferes més importants de la Catalunya Central, en explotació fins
fa poc temps.
Hi ha hagut nombroses explotacions fins als anys 1980, subterrànies i a cel obert, que han
deixat un considerable patrimoni miner. Recentment ha hagut intents de fer un Museu Miner
al terme de Calonge de Segarra.
Actualment no hi ha cap explotació activa.
Els lignits, són força radioactius, en molts dels indrets on afloren.

Boca tapiada de la mina “Davant”.
Calonge de Segarra

Mina “Davant”. Calonge de Segarra

Conca lignitífera de la Segarra
És una conca poc important, la qual s'estén per la comarca de la Segarra, especialment per
la Guardiolada i per Montornès de Segarra.
A l'actualitat totes les explotacions es troben totalment aturades.
El carbó s’explota en petites minetes (mineria subterrània).

Conca lignitífera de la Mequinensa-La Granja d’Escarp (o del Baix Cinca-Baix
Segre)
Es la més importants de les situades a la Depressió Geològica de l'Ebre. S'estén per
Catalunya (comarques del Segrià-Baix Segre i Ribera d'Ebre) i per Aragó (comarques del Baix
Cinca- Baix Aragó-Casp).Pels municipis, entre altres, d'Almatret, Faió, la Granja d'Escarp.
Mequinensa, Riba-roja d'Ebre, Serós, Torrent de Cinca.
Es una conca que ha estat en explotació fins fa poc de temps, als termes d'Almatret, ,
Mequinensa i Serós.
Tot i estar tancades, hem descobert noves possibles aplicacions.
Hi ha un considerable Patrimoni Miner i una Mina Museu a Mequinensa.
El carbó s’explotava mitjançà mineria subterrània.

Conca lignitífera de la Mequinensa-La Granja d’Escarp (o del Baix Cinca-Baix
Segre)

Museu de la Mina. Mequinensa

Boca mina Andresita. Mequinensa

Explotació per “canyos”.Mina Andresita.
Mequinensa

CONQUES CARBONOSES CENOZOIQUES DEL MIOCÈ

CONCA LIGNITÍFERA DE
TORRERAMONA

CONCA LIGNITÍFERA DE
CAMPINS

CONCA LIGNITÍFERA DE
TERRASSA-VILADECAVALLS
DEL VALLÈS

Conca lignitífera de Campins
És una petita conca, la qual es troba situada al bell mig de la Depressió Prelitoral, dins del
Catalànides, estenent-se pel terme de Campins (Vallès Oriental).
A l'actualitat totes les explotacions es troben aturades.
El carbó s’explota en mineria subterrània.

Conca lignitífera de Terrassa-Viladecavalls del Vallès
És una altra petita conca del Vallès Occidental, la qual s'estén per la Depressió Prelitoral, a
l'igual que l'anterior.
Els lignits es troben a Terrassa i sobretot a Viladecavalls del Vallès.
No hi ha cap explotació activa en l’actualitat.
Recentment s’han trobat diverses antigues minetes a Viladecavalls del Vallès.
El carbó s’explotava mitjançà mineria subterrània.

Conca lignitífera de Torreramona
És una altra petita conca lignitífera, la qual es troba situada dins de la comarca de l’Alt
Penedès, i de la Depressió Prelitoral.
A l'actualitat totes les explotacions es troben aturades.
El carbó s’explota en mineria subterrània.

LES CONQUES CARBONOSES CENOZOIQUES DEL PLIOCÈ
CONCA LIGNITÍFERA DE LA
CERDANYA

CONCA LIGNITÍFERA DE
L’URGELLET (O DE CERC)

Conca lignitífera de la Cerdanya
És una petita conca, la qual es troba íntegrament dins de la comarca de la Cerdanya.
Han estat explotats a diversos indrets, i en especial al terme de Prats i Sampsor.
Més que lignits són torbes.
Totes les explotacions estan aturades.
El carbó s’explota en mineria subterrània.
Conca lignitífera de l’Urgellet (o de Cerc)
És una altra petita conca lignitífera, en bona part torbàcea.
S’estén per la comarca de l’Alt Urgell, i en especial pel terme de Cerc..
No hi ha cap explotació activa en l’actualitat.
El carbó s’explotava mitjançà mineria subterrània.

ELS USOS TRADICIONALS DELS NOSTRES CARBONS
Els nostres carbons, tradicionalment s'han emprat per a l'obtenció d'energia calorífica, tant a les
llars com o a les industries, o al transport. Els usos són molt variats:
Els de la Conca de Surroca-Ogassa es van emprar darrerament per al transport ferroviari de la
RENFE.
Els carbons de la Conca d’Adrall es van utilitzar per a la Central Termoelèctrica d´Arfà.
Les hulles de la Conca de Malpàs es van emprar a la fàbrica de ciments de Xerallo.
Els carbons de la Conca de Meià i els de la Conca de Corçà, es van emprar, fonamentalment,
per escalfar les llars.
Els lignits de les Conques del Berguedà, es van emprar a la Tèrmica de Cercs i a la fàbrica de
ciment de Cercs.
Els lignits de les Conca de Sossís es van emprar a la fàbrica de ciment de la Pobla.
Els lignits de la Conca de Calaf es van utilitzar en diverses indústries de la Catalunya Central,
també es van portar a la Tèrmica de Cercs.
Els carbons de la Conca de Mequinensa es van dur a diverses indústries de Barcelona, i van
suposar l´inici de l´època industrial . També a la Tèrmica d´Escatron.
Les torbes de la Conca de la Cerdanya es van emprar a l´agricultura.

ELS NOUS USOS DELS NOSTRES CARBONS
Als darrers anys, des de la UPC de Manresa, es van realitzar diferents experiències sobre els
nous usos dels carbons. En concret es van estudiar uns lignits procedents de la Conca de
Mequinensa, caracteritzats per ser immadurs, dolents per cremar i rics amb àcids orgànics
(húmic i fúlvic).
Es comprovà que tenien aplicacions com a fertilitzants i com absorbents de metalls
contaminants tant pesants com lleugers.
Es concluí que eren uns carbons actius naturals.
No obstant això, aquesta recerca ha de seguir.

EL PATRIMONI DE LA MINERIA DEL CARBÓ Al NORDEST D’IBÈRIA
La mineria del carbó ha generat un important patrimoni miner arreu de Catalunya i també de
les zones properes d'Aragó, al conjunt del nordest d'Ibèria.
Cal destacar el situat a les principals conques carbonoses, en especial a les de Surroca-Ogassa,
Adrall, Malpàs, Alt Berguedà, Baix Segre – Baix Cinca.
En molts casos aquest patrimoni s'ha recuperat i convertit en una alternativa de turisme:
Mina Dolça de Surroca
Museu de les mines de Cercs
Cel Obert de Fumanya
Museu miner de Mequinensa
En altres casos, els intents no han prosperat prou encara, com és el cas de la Mina museu de
Calonge de Segarra.

EL PATRIMONI DE LA MINERIA DEL CARBÓ AL NORDEST D’IBÈRIA

MINA DOLÇA

CEL OBERT DE FUMANYA

MUSEU MINER DE CERCS

MUSEU MINER DE MEQUINENSA

Mina Dolça
Es localitza a la Conca de Surroca-Ogassa (o de Sant Joan de les Abadesses), de carbons
paleozoics del trànsit del Carbonífer al Permià.
Es va escollir una antiga mina (la Mina Dolça) per fer-hi
una mina – museu. Es va fer, però al poc temps es va
esfondrar. Després de 10 anys segueix així.

Mina Dolça abans
de l’esfondrament

Museu de les mines de Cercs
Es localitza a les Conques de l’Alt Berguedà de carbons
mesozoics cretàcic del Garumnià, del trànsit del Cretàcic
al Paleocè.
Les Mines de Cercs es troben a una galeria d'extracció,
de mineria subterrània.
Entrada a les mines
de Cercs

El Cel Obert de Fumanya
Igual que les Mines de Cercs, es localitza a les Conques de l’Alt Berguedà de carbons
mesozoics cretàcic del Garumnià, del trànsit del Cretàcic
al Paleocè.
El Cel Obert de Fumanya es localitza a una antiga
explotació a “cel obert”. Te un valor afegit a les
petjades de dinosaures, deixades al descobert per
l´explotació
Petjades de dinosaure.
Cel Obert de Fumanya

Museu de Mequinensa
Es localitza a la Conca Lignitífera de Mequinensa–
La Granja d’Escarp. El museu es situa a la comarca
del Baix Cinca.
El museu no es va situar a cap explotació antiga
(en contra de molts dels tècnics en Patrimoni Miner),
es va fer una galeria nova, sota del castell. Tot i això,
els resultats han estat bons.
Galeria principal Mina Museu de Mequinensa
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