Tremuges velles, Mina
Enriqueta
Vallcebre
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
Coll de Pradell

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.19976
1.77784
399100
4672679

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció

Pàgina 1

08293-262
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Dolent
la zona ha quedat abandonada
Legal
BCIL, aprovat el 06/03/19 pel Consell Comarcal
Obert
Científic
Privada
08293A005000170000AJ
OPC - María del Agua Cortés Elía
dl., 21/01/2019 - 01:00

Sobre el talús es conserven algunes restes de punts de descàrrega i de les tremuges dels anys 1930.
El carbó es portava de la boca mina a les tremuges amb vagonetes, on buidaven el carregament de carbó,
que era recollit per camions en una plaça situada a uns 90 metres per sota.
Queden restes d'un antic edifici de pedra amb algunes obertures a la façana, però que no conserva la teulada
i alguns murs de tancament. L'estat de conservació és deficitari.

Observacions:
Zona de bosc a 1675m d'altitud. Antic explotació de carbó de les capes de carbo entre les calcàries
marines del Cretaci superior i les calcàries de Vallcebre del Paleocé.
Fotografies de Guillem Quer (SPAL). Era d'ús privat, el propietari de Cal Xic explica que el seu pare
va construir el forn per ús propi.

Història
Es va construir un ferrocarril per portar el carbó de la mina Enriqueta a unes tremuges a la mateixa banda
del Torrent del Coll de Pradell que la mina. Hi havia una plaça de carrega per sota de les tremuges. Degut
els problemes del terreny, van haver de construïr tremuges més a prop de la boca mina, a l'altre banda del
torrent. L'explotació del carbó va tancar el 1962 i la zona ha quedat abandonada.
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