
 

ORGANITZACIÓ I RESERVES: 
ACS BAC DE RODA – Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou.  
Camí Antic de València, 106. Tel. 933032447 – entitat@acsbacderoda.org 
Horari d’atenció presencial:  Dimecres, 18:30 a 20:30h 
Inscripcions: Dimarts a dissabte, 10:00 a 13:00h Dilluns a divendres, 16:00 a 20:30h  
CO-ORGANITZA: ÀMBIT VIATGES. C/Joncar, 38 08005Barcelona Tel. 625370858 
 

 SORTIDA A CERCS AMB 
 VISITA GUIADA A LES MINES 

Diumenge 3 abril 2022 
SORTIDA EN AUTOCAR A DIAGONAL – BAC DE RODA A LES 10:00H. 

(Es prega puntualitat) 
 
 

Sortida de Barcelona a les 10:00h. direcció a Cercs per visita guiada 

al museu i la mina Sant Romà, dedicat monogràficament al carbó, és 

un centre d'interpretació per explicar i donar a conèixer les múltiples 

i estretes relacions entre aquest combustible fòssil i l'entorn 

geològic, paisatgístic, econòmic i humà de l'Alt Berguedà. 

El Museu consta de quatre espais oberts al públic. A l’edifici s’hi 

mostra, per mitjà d’objectes, fotografies, dibuixos, escenografies i 

un audiovisual, les característiques geològiques de la conca minera de 

l’Alt Berguedà, la història de 150 anys d’explotació, els usos i les 
aplicacions del carbó i com era la vida a l’entorn de les mines, les 

malalties, els accidents, la feina de les dones, els nens i nenes i la seva 

educació, la vida social i el lleure… Un pis de miner, amb tots els seus 

mobles i estris. 

La mina és l’espai més emblemàtic, on un tren miner ens endinsarà al 

seu interior, dins el qual es pot veure, en el seu lloc original, com era la feina a l’interior de les 

galeries. Finalment, el visitant pot efectuar un passeig per tota la colònia i el seu àmbit d’influència.     

 

Després d’aquesta visita, l’autocar ens portarà cap a La Nou de Berguedà per dinar a la Fonda Cal 
Marginet el següent menú: 
 

 Patates emmascarades    

 Mandonguilles amb sípia  

 Postres  

 Pa, aigua, vi, copa de cava i cafè 
 

Després d'una sobretaula, tornarem cap a Barcelona on arribarem al voltant de les 18h 

       Preus:    SÒCIES   NO SÒCIES  
                            44€              45€ 
 

Inclou autocar, visita guiada, dinar i assegurança.    
  


