Mina de pedra de la Torre de Foix (vella i
nova)
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
amb 300 mts hi arriba
Alçada:

Berguedà
A l'obaga de la torre i per damunt de les bocamines del Collet
Ctra B.400, passat el riu Saldes a l'esquerra surt una pista que
760,2

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

42.21359
1.86398
406232
4674116

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

Descripció
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08099-39
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
1982
Bo
En funcionament.
Inexistent
Si. Núm.594 IPIC (inventari de Patrimoni industrial del
Catalunya)
Restringit
Sense ús
Privada
08098A01000046
Pere Cascante i Torrella
dt., 12/09/2017 - 02:00

Mina d'extracció de pedra per a la fàbrica de Cementos Collet que es continua explotant
des del 1982 fins al 1996 quant va ser suprimida per la nova. Es conserva en molt bon estat
ja que encara està en ús. La mina amb una longitud considerable té una amplada d'uns tres
metres i està construïda en formigó i pedra. Al costat de l'entrada hi ha la maquinària de
ventilació i l'accés es practica mitjançant vagonetes.
Observacions:
Encara en funcionament ja que és on s'extreu la pedra per a fer el ciment de Cementos
Collet.

Història
Mina d'extracció de pedra per a la fàbrica de Cementos Collet S.A i que es va continuar
explotant des del 1982 fins al 1996 quant va ser abandonada. El 1995 s'obre una altre boca
inferior amb el mateix propietari i que actualment encara funciona. La mina vella era damunt de
l'actual.
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