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Castellar de n’Hug

a Puigcerdà

a Manresa
a Barcelona

La Pobla 
de Lillet

Gombrèn
a Ripoll

Castellar de n’Hug

Bagà

Berga

AJUNTAMENT DE
CAsTELLAr DE N’HUG

MUSEU DEL CIMENT ASLAND DE CASTELLAR DE N’HUG

El MusEu dEl CiMEnt AslAnd dE CAstEllAr dE n’Hug, unA 

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 PEr-

MEt gAudir d’un CEntrE d’intErPrEtACió dinàMiC i d’un 

rECorrEgut PEr lEs gAlEriEs i Els grAns EsPAis indus-

triAls quE rEstEn dE lA fàbriCA.

lA fàbriCA dE CiMEnt AslAnd, situAdA Al PArAtgE dEl 

Clot dEl Moro, Al MuniCiPi dE CAstEllAr dE n’Hug, vA 

tAnCAr l’Any 1975. lEs rEstEs Avui EnCArA visiblEs 

PosEn dE MAnifEst l’EsPECtACulAritAt d’un dEls Con-

junts fAbrils Més inCrEïblEs dE lA industriAlitzACió 

CAtAlAnA, EMMArCAt En un singulAr Entorn nAturAl. 

Cultura Museus

RECORREGUT PEL MUSEU

Català

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.

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.

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

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
08696 Castellar de n’Hug (berguedà)

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 ri-
pollès 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.

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

lA sAlA on originàriAMEnt s’EnsACAvA El CiMEnt Està 

oCuPAdA PEr l’ExPosiCió PErMAnEnt: divErsEs MAquE-

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.

l’Any 1901, EusEbi güEll i AltrEs soCis fundEn A bAr-

CElonA lA soCiEtAt CiMEntErA Companyia General d’as-

falts 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 rA-

fAEl 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.
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El somni de construir 
l’exposició explica com es feia la volta ca-

talana de maó de pla, una tècnica ràpida 

i econòmica usada per arquitectes moder-

nistes com domènech i Montaner o gaudí. 

El morter de calç fou el conglomerant uni-

versal fins al segle xviii, en què un engi-

nyer anglès, john smeaton, va descobrir el 

ciment hidràulic. l’origen del ciment pòrt-

land, però, es troba a la dècada del 1830 a 

Anglaterra, quan un paleta, William Aspdin, 

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 

el pòrtland amb una tecnologia innovadora 

desenvolupada als Estats units. El nom de 

l’empresa sorgí de la síntesi de les paraules 

asfalt i pòrtland. güell va encarregar a un 

jove enginyer industrial, isidor Pedraza, viat-

jar als Estats units per consultar amb guas-

tavino les necessitats de la fàbrica per tal de 

comprar l’equipament necessari. 

El gran repte del Clot del Moro 
(1901-1975)
l’espai escollit per aixecar la primera fàbri-

ca d’aquest tipus de ciment a Catalunya va 

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: 

aigua i carbó. l’únic aspecte negatiu era la 

dificultat del transport. Anys després l’em-

presa va construir un tren secundari per al 

transport del ciment, l’anomenat “carrilet”.

Centre d’interpretació
De clínquer a ciment pòrtland
A les galeries es poden veure les restes 

de les cintes transportadores que es tro-

ben sota el dipòsit del clínquer, les quals 

alimentaven un elevador de catúfols que 

portava el clínquer des de la cinta transpor-

tadora fins a una sitja, des d’on es distribuïa 

als molins i cilindres de refinació per a la 

mòlta. El resultat era una pols molt fina i 

grisosa: el ciment pòrtland.
 1 L’ensacadora 

 2 El magatzem

 3 Les galeries del clínquer

 4 L’elevador de catúfols

 5 Les sitges del ciment

 6 El dipòsit del clínquer

 7 La galeria de la vagoneta

Nivell central: cocció  
de la pedra
nucli central del procés productiu; planta on 

inicialment hi havia els tres primers forns 

rotatoris de l’estat Espanyol, lleugerament 

inclinats, que convertien la mescla de mine-

rals en clínquer. El 1909 es va instal·lar un 

nou forn danès, amb una capacitat de pro-

ducció de 150 tones diàries de pòrtland, i 

dos anys més tard un d’americà, amb 120 

tones diàries de producció.
 8 El tren

 9 Els forns rotatoris

 10 La pedra

Laboratori, taller 
de reparacions 
i sales dels comandaments 
elèctrics
El laboratori era l’espai indispensable en 

el procés productiu. Per mantenir la quali-

tat del producte calia prendre’n mostres a 

cada fase del procés i analitzar-les. un cop 

obtinguts els resultats, els químics ajusta-

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 

de conservar la maquinària. 

 11 El carbó

 12 El laboratori

 13 La sala de l’antic compressor 
  del carbó

 14 Els vestidors

 15 La sala de la turbina

 16 El taller dels electricistesR
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