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Coll de Nargó
Alt Urgell
Denominació. Mina de carbó de Les Masies
Localització. Al Barranc de Les Masies
Elements miners. Mina, construccions
mineres, escombrera, tolva i transformador,
així com el camí d’accés.
Període d’explotació: Mitjans del segle XX
(1950).
Estat de conservació. Les construccions es
troben molt malmeses i cobertes per
vegetació, l’escombrera ha desaparegut
parcialment degut a les riuades, i la mina
esta negada. L'element que es troba menys
malmès és la tolva.
Perill de pèrdua: Hi ha perill de pèrdua de
totes les construccions; la vegetació que hi
ha afecta negativament la preservació dels
diferents elements que es mantenen
dempeus i accelera el deteriorament, i
també de l’escombrera per efecte de futures
riuades.
Patrimoni vivencial: Sí.
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Isona i Conca Dellà
Pallars Jussà
Denominació. Mines de carbó de Llordà
Localització. Barranc de la Coromina-Barranc
de Francolí
Elements miners. Tres mines, construccions
mineres, escombrera, cabana de pedra, camí
miner
Període d’explotació: Tercer quart del segle
XX.
Estat de conservació. El camí d'accés fins la
cabana de pedra es troba seccionat per la
carretera nova C-1412b i molt cobert de
vegetació. El camí a mig vessant des de la
barraca a la Mina 3 està cobert de vegetació i en
un punt esllavissat. La cabana de pedra està
mig enrunada, i el pont que creua el barranc
també. A la zona de l'escombrera les
construccions es trobem totalment destruïdes.
Perill de pèrdua: Hi ha perill de pèrdua de les
restes de la cabana i camí miner per acció de la
vegetació; aquesta afecta negativament la
preservació d'aquests elements i accelera el
deteriorament. El pont amenaça en caure i
l’escombrera en desaparèixer per efecte de
futures riuades i/o cobriment per vegetació. No
s'ha examinat l'estat de les galeries però a les
Mines 1 i 2 a pocs metres de la mina hi ha
restes de despreniments de les parets i sostre.
Patrimoni vivencial: Sí.
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Llimiana
Pallars Jussà
Denominació. Mines de carbó de la
Barcedana
Localització. Barranc de Barcedona
Elements miners. Cabana de pedra, dues
mines, escombrera i altres construccions
Període d’explotació: Segle XX.
Estat de conservació. Les construccions es
troben malmeses i cobertes per vegetació,
l’escombrera ha desaparegut parcialment
degut a les riuades, i l'accés a les mines
està molt emboscat. A la mina 1, de més
fàcil accés, s’observen despreniments a pocs
metres de l'entrada. Es desconeix l’estat de
les galeries així com si hi ha altres elements
patrimonials, ja que per seguretat durant
l’inventariat no s’hi va entrar.
Perill de pèrdua: A mig-llarg termini hi ha
perill de pèrdua dels elements externs ja
sigui per l'acció directe dels agents
climatològics (pluja, nevades,...), geològics
(despreniments) i/o la vegetació que afecta
negativament la preservació de les restes
que encara es mantenen dempeus i accelera
el deteriorament.
Patrimoni vivencial: No.
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Àger
La Noguera
Denominació. Mines de lignit de
Corçà
Localització.
Canelles

Embassament

Elements miners.
restes
d’accessos
mineres.

de

Mines, tolves,
i
edificacions

Període d’explotació: Actives entre
el 1940 i 1960.
Estat de conservació. Les mines així
com el petit nucli miner i elements
miners associats i camí d’accés sovint
estan
coberts
per
l’aigua
de
l’embassament de Canelles. Tots els
elements es troben molt malmesos i
degradats.
Perill de pèrdua: Amb el transcurs
del temps tots els elements acabaran
colgats de sediments.
Patrimoni vivencial: No.
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Vilanova de Meià
La Noguera
Denominació. Mines de carbó del Reguer.
Localització. Barranc del Reguer.
Elements miners. Mines i trinxeres, edifici miner ,
escombrera, cabanes de pedra, camí miner, petit
pont i altres elements.
Període d’explotació: Explotades en
diferents
moments del segle XX. Durant el primer quart de
segle XX fins el 1920 i posteriorment entre el 1945 i
1948.
Estat de conservació. Totes les construccions estan
totalment enrunades a excepció d’un edifici miner on
encara queden dempeus unes parets tot i que
amenacen en caure. De les 3 mines només
s'observa, amb dificultat, la bocamina 3, ja que està
parcialment colgada de terres i roques. Hi ha un petit
pont que només es manté una part dempeus, estant
l'altre part tombada. L'escombrera es troba
erosionada per l'acció de les aigües del barranc. A
més a més, tot el conjunt miner està força cobert de
vegetació.
Perill de pèrdua: Hi ha perill de pèrdua a curt-mig
termini, ja sigui per l'acció directe dels agents
climatològics (pluja, nevades,...) i/o la vegetació que
hi ha afecta negativament la preservació de les
restes que encara en mantenen dempeus i accelera
el deteriorament. Pel que fa a les trinxeres i
bocamines la vegetació acabarà per cobrir-ho tot
amb pocs anys. També hi ha perill de pèrdua de
l'escombrera per l'acció erosiva de les aigües del
Barranc del Reguer.
Patrimoni vivencial: Si.
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Vilanova de Meià
La Noguera
Denominació. Mina del Rojos o de la Barmó.
Localització. Riu Boix.
Elements miners. Túnel d’accés, camí miner i
infraestructures i taller.
Període d’explotació: Va estar activa uns dos
anys, durant la Guerra Civil Espanyola. Va tenir
vida i fruits efímers, bàsicament serví per
ocupar gent que s’afiliava a CNT o UGT per no
haver d’anar al front. Depenia de la Direcció
General de Mines i Combustibles de la
Generalitat. Els treballs es van realitzar des del
gener de 1937 fins a l’abril de 1938, en què fou
abandonada quan arribà el front a la Coma i
Montsec de Meià
Estat de conservació. Tot el conjunt es troba
en estat alterat, a excepció del taller que
amenaça en derrumbar-se. Es desconeix l'estat
del túnel miner.
Perill de pèrdua: El taller té perill de pèrdua a
curt-mig termini, ja sigui per l'acció directe dels
agents externs geològics i climatològics (pluja,
nevades,...) i/o la vegetació que hi ha afecta
negativament la preservació i n'accelera el
deteriorament. Pel que fa al camí de les
vagonetes la vegetació acabarà per cobrir-ho tot
amb pocs anys.
Patrimoni vivencial: Si.
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Vilanova de Meià
La Noguera
Denominació. Rentador de carbó de les
mines de Reguer
Localització. Barranc de la Font Blanca
o Barranc de la Font de Paús
Elements miners. Rentadors de carbó i
infraestructures hidràuliques (presa)
Període
d’explotació:
Segle
XX.
L'activitat minera finalitzà als anys 50.
Estat de conservació. Malgrat que
l'estat general de conservació és alterat,
hi ha zones on els elements estan
bastant malmesos principalment per
l'acció de la vegetació.
Perill de pèrdua: Hi ha perill de pèrdua
a mig-llarg termini ja sigui per l'acció
directe dels agents climatològics (pluja,
nevades,...) i/o la vegetació que afecta
negativament la preservació de totes les
parts que encara es troben dempeus i
n'accelera el seu deteriorament.
Patrimoni vivencial: Sí.
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Conca de Dalt (Sossís)
El Pallars Jussà
Denominació. Mines de carbó de Sossís
Localització. Sobre el poble, a l’est i
nord.
Elements
miners.
Mines,
edificis
miners, explanada estrio, tolves, pilars
del telefèric
Període
d’explotació:
Les
mines
s’explotaren des de el primet quart del
segle XX fins al tercer quart del segle
XX.
Estat de conservació. El conjunt es
troba molt malmès però en tot ell
conserva interès. Les entrades a les
galeries són impracticables.
Perill de pèrdua: A mig-llarg termini hi
ha perill de pèrdua de les construccions i
altres elements miners ja sigui per
l'acció directe dels agents climatològics
(pluja, nevades,...) i/o la vegetació que
afecta negativament la preservació de
les restes que encara en mantenen
dempeus i accelera el deteriorament.
Patrimoni vivencial: Sí.
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LES MINES DE CARBÓ I CALCÀRIA DE SOSSÍS

Jordi Espuny Solaní
28 de novembre 2020

Les Mines de Sossís*
Les mines de carbó (lignit) i calcaria de Sossís inicien
la seva activitat el 1911, i la seva explotació s’estén
fins el 1963.
Aquestes estan directament i estretament lligades a
la fàbrica de ciment de la Pobla de Segur, la qual
subministrava ciment per a la construcció de la Central
Hidroelèctrica de Capdella, situada a la Vall Fosca, i
primera central hidroelèctrica de Catalunya.
L’obertura de les mines suposà una millora
substancial per a la gent de poble; no calia marxar
fora a cercar feina. Però també per la gent del Pallars.
Foren moments de creixement poblacional amb
l’arribada de gent d’arreu d’Espanya, principalment
d’Astúries i Almeria, però també de creixement
econòmic (lloguer de cases, obertura de fondes, bars,
venda d’aliments a les famílies foranes, i augment de
l’economia domèstica gràcies als salaris que es
cobraven a les mines.
*

Informació estreta “Les Mines de Sossís”. Treball de Recerca de Batxillerat. Lluís
Monerris Pes. 2002. Inèdit.
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Les Mines de Sossís*
Els
picapors,
entibadors
i
dinamiters
s’encarregaven de les tasques d’extracció i
manteniment de les galeries mineres.
Altre personal s’encarregaven de carregar les
vagonetes i dur-les fins el carregador de dalt, i
d’aquest es baixava, amb un cable aeri fins
l’estrio.
A l’estrio es separava el carbó del material de
rebuig i també es triaven els blocs de calcària.
Tot el material de rebuig es duia a
l’escombrera, mentre que el carbó i calcària
s’enviava amb vagonetes a la fàbrica de ciment
de la Pobla de Segur amb un cable aeri que
partia del carregador d’abaix.
Un cop a la fàbrica, el carbó s’utilitzava com a
combustible per a fer el ciment a partir de la
calcària.
* Informació estreta “Les Mines de Sossís”. Treball de Recerca de
Batxillerat. Lluís Monerris Pes. 2002. Inèdit.
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Les Mines de Sossís
Ortoimatge 1956
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Les Mines de Sossís
Patrimoni Ortoimatge 2019

LA MINERIA DEL CARBÓ AL GEOPARC ORÍGENS

MOLTES GRÀCIES
Sossís (Conca de Dalt
Dalt)
)
28 de novembre de 2020

Organització i col·laboració

