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Dades de l’experiència: 

"El projecte intenta reconstruir tot un període de la història local de Cercs, incorporant les 

petges que la indústria minera ha deixat en el present dels i les joves de la comarca. Nenes i 

nens han treballat conjuntament amb els seus avis i àvies per recopilar històries de vida que 

reflecteixin el passat miner de la zona, i amb elles elaborar el conte 'Una història de colors 

tenyits de pols de carbó', que serveixi per reconstruir i difondre la història local". 

Conservar, documentar i difondre el patrimoni miner són els objectius fundacionals del Museu 

de les Mines de Cercs. D'aquesta voluntat ha nascut el projecte 'Una història de colors tenyits 

de pols de carbó'. El projecte parteix d'utilitzar l'aprenentatge servei per a construir processos 

compartits entre diferents generacions. L'objectiu és que, mitjançant l'intercanvi generacional, 

la recerca i l'expressió artística, es pugui plasmar la història minera de Cercs recollida en els 

relats dels avis i àvies des del punt de vista dels nens i nenes de primària. 

El procés de construcció de la publicació s'ha estructurat en cinc parts: 

1. Formació per endinsar-se en l'apassionat món de la història oral i portar a terme el 

procés d'investigació, a partir d'entrevistes i de la reconstrucció de la pròpia història 

del municipi de Cercs, treballant aspectes bàsics com la tècnica de l'entrevista i la 

contextualització històrica. 

2. Contextualització històrica i personal del testimoni a partir de la projecció d'imatges 

antigues dels mateixos protagonistes. 



 
 

3. Relat personal del testimoni miner. 

4. Construcció de la història a partir del relat de l'avi/àvia. 

5. Il·lustració del conte a partir de vàries tècniques artístiques 

Redacció: Alba Boixader, octubre de 2009 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Contextualització històrica de la mineria en l'àmbit local de Cercs. 

- Tècniques d'investigació qualitativa: l'entrevista i el relat de vida. 

- Elaboració d'un relat a partir del treball de recerca. 

- Tècniques d'expressió artística. 

Descripció del servei:  

El projecte del que ha sorgit la present publicació parteix d'utilitzar l'aprenentatge Servei per a 

construir processos compartits entre diferents generacions. Aquests han permès tan a avis i 

àvies com a nens i nenes formar part d'un projecte de reconstrucció de la memòria oral i el 

passat miner a partir de la creació d'un conte, que serveix al seu torn com a document per a 

difondre la història local. 

Àmbits de servei: Patrimoni cultural 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 10-12 anys 

Data d'inici del projecte: desembre 2008 

Data de finalització del projecte: juny 2009 

Entitatsque participen a l'experiència: Museu de les Mines de Cercs, Escola Xarxa 

Berga,Ceip Sant Salvador de Sant Jordi de Cercs,Àrea d'Educació i Oficina Patrimoni Cultural de 

la Diputació de Barcelona. 

Dades de contacte: 

Adreça: Plaça Sant Romà, s/n 

Població: Cercs 

Comarca: Berguedà 

Telèfon: 938248187 

Correu electrònic: m.cercs@diba.cat 

Web: http://www.mmcercs.cat 

 


