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La història i la transformació de 
Vallcebre, un poble marcat per la mineria 
 
El projecte és un encàrrec del Consorci Ruta Minera i forma part de la 

col·lecció “Ruta minera”, que ja consta de 8 quaderns sobre el patrimoni de 

la mineria del carbó dels municipis que abarca el Consorci. 
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Vallcebre i la mineria del 
carbó 
 
 
Autor: Rosa Serra Rotés 
 
Pàgines: 20 (a color) 
Format:  21 x 29,7 cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-65-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per encàrrec del Consoci Ruta Minera, Zenobita edicions publica Vallcebre i la mineria 

del carbó, un nou quadern sobre la història d’aquest territori i com va influir la 

presència de la mina en la fesomia i la quotidianitat dels seus habitants. L’obra forma 

part de la col·lecció “Ruta minera” que ara ja consta de nou quaderns dedicats al 

patrimoni de la mineria del carbó dels municipis que formen el Consorci. 

 

http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=12&id=134�
http://www.zenobitaedicions.com/autors.php?id=2
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Vallcebre i la mineria de carbó conté cinc capítols: “Un espai geogràfic singular”, “El 

carbó de Vallcebre i les primeres concessions mineres”, “Les primeres mines: de la II 

República a la Postguerra”, “El transversal Maria Teresa” i “La mineria a cel obert: La 

transformació d’un paisatge”.  

 

Al llarg de les seves pàgines s’explica que aquest territori és ple de diverses riqueses 

geològiques –il·lustrades amb fotografies a color–, i que la zona va patir enormes canvis 

des que s’hi va descobrir carbó i es va començar a explotar. Amb això, Vallcebre va 

començar a rebre multitud de gent que havia trobat feina a la mina i a patir 

transformacions importants, com ara la construcció de barraques per aquests 

treballadors, del telefèric, de la carretera i de la mina transversal Maria Teresa, que 

significà un punt d’inflexió en la modernització de l’explotació.  

 

Un aspecte també important a destacar és que l’apartat “Un espai geogràfic singular” 

inclou un itinerari per la zona amb els camins molt ben detallats i amb un petit mapa del 

recorregut. 
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