Bocamines Noves del Collet
Guardiola de Berguedà
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
les mines en uns 200 mts.
Alçada:

Berguedà
A la dreta del torrent de la Torre de Foix prop de la mina vella
del Collet
Ctra. B.400 passat el riu Saldes pista a l'esquerra que condueix a
772,6

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

42.21493
1.86565
406372
4674263

Classificació
08099-36
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Dolent
Mig enderrocat. Es conserva la boca mina i restes de l'edifici
del ventilador.
Protecció:
Inexistent
Número inventari
Si. Núm.594 IPIC (inventari de Patrimoni industrial del
Generalitat i altres inventaris: Catalunya)
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Sense ús
Titularitat:
Privada
Titular:
001303100DG07F
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
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Pere Cascante i Torrella
ds., 21/10/2017 - 02:00

Descripció
Es tracta de dues boca mines, encara existents que conserven bona part de l'antiga
infraestructura minera. Es conserva la boca mina de formigó, la de la dreta i la de
l'esquerra. En una d'elles hi ha encara restes del ventilador i de la maquinària auxiliar
necessària per a la mina
Observacions:
Quant es va portar a terme l'inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya s'esmenta que
encara hi havia bona part de les antigues instal·lacions mineres "El conjunt miner del Collet
S.A, està format per un conjunt d'edificis esfondrats i molt malmesos que acollien les
oficines, tallers, magatzems, dutxes i llampares de l'Empresa, construïts al costat de les
mines de carbó, a la dreta del torrent de Foix, a l'indret del Collet".

Història
La boca mina de la dreta es va explotar des de 1951 fins 1973 i després es va convertir en
galeria de serveis que connectava amb la mina de la Consolació de Cercs. Va arribar a tenir uns
12 km. A partir de 1973 va deixar de ser indret d'extracció i fins al 1981 es va utilitzar com a
entrada de material. De1981 fins al 1983 es va utilitzar com a galeria de ventilació. La boca mina
esquerra es va explotar des del 1951 al 1983 i va funcionar com a galeria de serveis fins al 1973.
De la mateixa manera que la boca mina dreta, des de 1973 al 1983 es va emprar com a entrada
de material per comunicar amb la consolació de Cercs. Al 1983 s'hi va instal·lar un funicular
GMT (telesella) a la Consolació de Fígols fet que comportà que el material deixés d'entrar per la
zona del Collet. Va donar vida a moltes famílies ja que va tenir un llarg període d'extracció.
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