L’any 1901, Eusebi Güell i altres socis funden a Barcelona la societat cimentera Companyia General d’Asfalts i Pòrtland, Asland SA, i inicien la construcció
de la fàbrica de ciment al Clot del Moro, un edifici
industrial dissenyat, sembla ser, per l’arquitecte Rafael Guastavino, i inaugurat l’any 1904. La fàbrica és
un impressionant edifici modernista, en el qual es va
utilitzar volta catalana i estructures de ferro forjat.
Es construí en forma esglaonada, de manera que es
pogués aprofitar la força de la gravetat en el procés
de fabricació del ciment.

Cultura Museus

Horari d’estiu
Del 24 de juny al 15 de setembre
De dilluns a diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

MUSEU DEL CIMENT ASLAND DE CASTELLAR DE N’HUG

RECORREGUT PEL MUSEU
El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug, UNA

Horari d’hivern
Del 16 de setembre a l’1 de novembre i de Setmana Santa
fins al 24 de juny
Dissabtes, diumenges i festius de 11 a 14 h i de 16 a 19 h.
Laborables, prèvia concertació.
Del 2 de novembre fins a Setmana Santa
Obert, prèvia concertació.

DE LES seuS del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (MNACTEC), està situat a l’antiga fàbrica de
ciment Pòrtland Asland. La visita a l’equipament permet gaudir d’un centre d’interpretació dinàmic i d’un
recorregut per les galeries i els grans espais indus-

Tancat
25, 26 i 31 de desembre
*Última visita 45 min abans

trials QUE RESTEN DE LA FÀBRICA.

Informació i concertació de visites
Telèfons 93 825 70 37 i 93 825 70 77
A/e: museuciment@mnactec.com
Visites guiades per a grups.
Visita de les Sales del Museu i visita excepcional
a les ruïnes de la fàbrica Asland.

Paratge del Clot del Moro, s/n
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COM ANAR-HI
Carretera C-16 (Eix del Llobregat), desviament B-402 de Guardiola a Campdevànol,
Km 10 on s’agafa el trencat direcció Castellar de n’Hug BV-4031. Des de la Molina
BV-4031, i un cop s’ha arribat al poble de Castellar de n’Hug, a 8 km. Des del Ripollès B-402 i desviament direcció Castellar de n’Hug BV-4031, Km 2,7, o bé des
de Gombrén agafar el camí fins a Castellar de n’Hug.

La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del

ocupada per l’exposició permanent: diverses maque-

Clot del Moro, al municipi de Castellar de n’Hug, va

tes, imatges i un audiovisual permeten entendre què
va significar la descoberta del ciment Pòrtland; les
dificultats de la construcció de la fàbrica; la duresa
del treball i el que significà l’activitat cimentera en
el context industrial de la zona.

AJUNTAMENT DE
Castellar de n’Hug

Pla de Dinamització del Producte Turístic Industrial i de la Innovació Tecnològica de Catalunya

www.museuciment.cat
www.mnactec.cat

La sala on originàriament s’ensacava el ciment està

Català

tancar l’any 1975. Les restes avui encara visibles
posen de manifest l’espectacularitat d’un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització
catalana, emmarcat en un singular entorn natural.
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va descobrir el ciment artificial que patentà
amb el nom de pòrtland.

1900: Guastavino i Güell
Eusebi Güell va arriscar-se a iniciar una nova
aventura: crear una empresa per fabricar
desenvolupada als Estats Units. El nom de
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de les cintes transportadores que es tro-

1
2
3
4
5
6
7

El somni de construir
talana de maó de pla, una tècnica ràpida
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d
la

Recorregut per les galeries i els grans espais industrials de la fàbrica

De clínquer a ciment pòrtland
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MUSEU DEL CIMENT ASLAND DE CASTELLAR DE N’HUG

Centre d’interpretació

ven la composició de la matèria primera, el
ritme i la temperatura dels forns. Al taller de
reparacions, on treballava més de la meitat
del personal, els mecànics s’encarregaven
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El carbó
El laboratori
La sala de l’antic compressor
del carbó
Els vestidors
La sala de la turbina
El taller dels electricistes

asfalt i pòrtland. Güell va encarregar a un
jove enginyer industrial, Isidor Pedraza, viatjar als Estats Units per consultar amb Guas13

9

tavino les necessitats de la fàbrica per tal de
comprar l’equipament necessari.
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El gran repte del Clot del Moro
(1901-1975)
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l’empresa sorgí de la síntesi de les paraules
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ser el paratge del Clot del Moro, on hi havia
les pedreres de roca calcària i, molt a prop,
els recursos energètics per fer-la funcionar:
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aigua i carbó. L’únic aspecte negatiu era la
dificultat del transport. Anys després l’em-
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presa va construir un tren secundari per al
transport del ciment, l’anomenat “carrilet”.

