
                                                                  

 
 

DISSABTE 21 D’AGOST DE 2021 
 
 

LES MATÈRIES PRIMERES DE LA FÀBRICA ASLAND DEL 
CLOT DEL MORO, A CASTELLAR DE N’HUG 

 

EL CARBÓ 
 MINA DE SERRAT PINÓS 

 
La serra del Catllaràs és plena de les restes arqueològiques de les mines de carbó 
que antigament eren propietat de la fàbrica Asland, amb la finalitat de subministrar 
el carbó necessari per a la producció de ciment pòrtland durant els primers anys 
del segle XX. A través d’una caminada popular, recuperem part de la nostra 
identitat col·lectiva, resseguint un dels camins que segurament feien els miners 
d’aquesta vall, per arribar fins a la mina de Serrat Pinós. 
 
Es tracta d’una excursió de muntanya, sense dificultats tècniques, però amb 
necessitat d’estar acostumat a aquestes marxes per camins i corriols, amb un 
desnivell considerable. En aquest sentit cal tenir en compte que el temps de marxa 
sense comptar parades serà d’unes 3h. Cal portar el material típic de muntanya, 
sobretot botes amb sola dura, i també crema solar, aigua i esmorzar. L’excursió 
comporta un esforç, però queda amplament compensat per les instal·lacions 
mineres i magnífics boscos que es veuran. El camí sempre va per la vall del 
Rigatell, primer pel vessant solei i després per l’obac. L’alçada màxima correspon 
a la mina de Serrat Pinós, una de les mines de l’empresa Asland.  
 
Un cop arribats a La Pobla, es deixarà una estona per dinar lliurement on els 
participants prefereixin. Es continuarà la jornada agafant el Tren del ciment a 
l’estació de La Pobla Centre, per arribar fins a la Fàbrica Asland, avui Museu del 
ciment de Castellar de n’Hug, on es donarà una xerrada interessantíssima sobre el 
passat miner del Catllaràs, a càrrec de l’expert en la matèria Josep Mª Coll. 
  

09:00h / Punt de trobada a l’estació de l’Empalme (es prega puntualitat)  
Itinerari caminada: Aparcament de l’Empalme (estació de La Pobla de 
Lillet del Tren del ciment) - Font de Miranda - Primer Grau - Mina de Serrat 
Pinós - Les coromines - Ajuntament de La Pobla de Lillet.  
Recorregut: 8 km 
Desnivell acumulat: 350 m.  
Temps estimat: 3 h sense comptar parades 
Dificultat tècnica: MODERADA 
Ritme de marxa: tranquil 

13:00h / Dinar lliurement.  
15:37h / Sortida amb el Tren del Ciment* des de l’estació de La Pobla Centre fins 
al Museu del Ciment de Castellar de n’Hug. 
16:00h / Xerrada sobre les mines de carbó d’Asland a la Serra del Catllaràs a 
càrrec de Josep Mª Coll.  
17:00h / Conclusions i comiat. 
18:00h / Sortida amb el Tren del Ciment* des de l’estació del Museu del Ciment 
fins a l’aparcament de l’Empalme (arribada a les 18:20h). 

*El pagament del bitllet es farà individual i directament al Tren del ciment. 
 

 

 
 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA ABANS DEL DIVENDRES 20 D’AGOST AL CORREU: 
info@museuciment.cat 

 
 
 

                                              
 

L’organització no es fa responsable de possibles accidents ni de cap despesa. 


