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El Museu de les Mines 
de Cercs i la seva oferta 
patrimonial
Els dos darrers anys 2016 i 2017 han estat crucials per augmentar 
l’oferta patrimonial del MMCERCS, situat en el municipi de 
Cercs, a la comarca del Berguedà. Per poder consolidar els 
objectius com a equipament de turisme cultural que relaciona 
l’activitat extractiva de la mineria i la transformació paisatgística 
del Berguedà s’ha apostat per anar més enllà del mateix museu, 
entenent el nostre patrimoni miner com un recurs amb gran 
potencial educatiu com a museu i l’oportunitat que el turisme 
brinda a la nostra oferta vinculada a l’oci cultural.
Amb la posada en funcionament de Dinosaures Fumanya, el 
centre d’interpretació que posa en relleu la importància dels 
jaciments paleontològics berguedans, i el 40è aniversari de la 
construcció de la presa de la Baells, són dos espais patrimonials 
que donen l’oportunitat de donar a conèixer l’ocupació 
primordial del Museu de les Mines de Cercs, que és conservar, 
documentar i mostrar a segments de públic cada cop més 
amplis les col·leccions.
Amb l’objectiu de fidelitzar el públic i assegurar poder respondre 
a les seves demandes i crear un programa d’activitats adequat 
que arribi als diferents col·lectius i respongui a les necessitats 
de les diverses tipologies de públic tot emprant el diàleg, la 
manipulació d’objectes i altres fonts primàries, aconseguim 
oferir un aprenentatge vivencial. Amb aquestes estratègies 
afavorirem a la creació de patrimonis compartits per potenciar 
el vincle identitari amb la comunitat minera i la valorització d’un 
ofici ja extingit.
El Museu de les Mines de Cercs des de fa anys gestiona les 
visites a la presa de la Baells, una visita en què es descobreix 
el funcionament d’una presa, la seva utilitat així com les seves 
interioritats.
Les visites a la presa de la Baells, que de mica en mica es 
van consolidant com a recurs turístic comarcal, tot i que el 
seu públic majoritari continua sent l’escolar, ens ha portat a 
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dissenyar una activitat familiar dinàmica 
que s’incorporarà aquesta primavera a 
les visites guiades, una activitat didàctica 
per a públic familiar que permet una 
dinàmica de visita més activa en què les 
famílies faran d’aprenent d’enginyer.
Amb aquest nou producte el visitant 
podrà realitzar la visita però també 
formar-ne part de manera més directa. 
Mitjançant una caixa d’eines i un dossier, 
els visitants hauran d’anar resolent una 
sèrie de preguntes i qüestions que, 
arribat el moment, permetran obrir les 
comportes de la presa i així evitar una 
situació de risc. 
Aquesta activitat està pensada per ser 
realitzada en grups i famílies, de manera 
que a banda d’interactuar amb el mateix 
guia també es produeixi una interacció 
intergeneracional.
Dinosaures Fumanya va obrir les portes 
el juliol del 2017 i durant el 2018 ha 

aconseguit 7.428 visitants, un 25 % del total de l’oferta del MMCERCS. Cal remarcar 
que el centre a dia d’avui està en creixement i a través d’augmentar la museografia i de 
millorar l’exterior per apropar el visitant a les icnites es pretén seguir augmentant en 
volum de visitants. És per això que s’ha considerat interessant fer activitats nocturnes 
vinculades amb el món de l’astronomia en l’espai natural del jaciment de Fumanya 
sud, on es pot gaudir d’un cel fosc i lliure de contaminació lumínica, combinant 
d’aquesta manera la passió per l’astronomia i la possibilitat de gaudir d’un entorn 
privilegiat en plena naturalesa, a més de 1.500 metres d’alçada.

Augmentar el vincle del MMCERCS amb el territori
A partir del edutainment es pretén educar el visitant de forma entretinguda en 
els espais patrimonials de la colònia minera de Sant Corneli, espais de memòria i 
d’excepció com la presa de la Baells o el Patrimoni paleontològic de Fumanya. 

Ampliar la diversitat temàtica del MMCERCS amb el patrimoni immoble i 
immaterial
Quan un personatge es pot tocar i es fa real, entra pels ulls i permet viatjar, en tots 
els sentits, a l’època que estem representant. La interpretació històrica és una bona 
eina per tal de construir relats amb fets històrics acompanyats d’espais de memòria.
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Incrementar, diversificar i fidelitzar 
públics
Transformar el concepte de visitant 
passiu en participant actiu. 
El públic del MMCERCS i dels espais 
que es gestionen, com el Centre 
d’Interpretació de la presa de la Baells 
i l’extensió de Dinosaures Fumanya, 
és un públic eminentment familiar. Cal 
remarcar que acostuma a ser un públic 
de proximitat, la majoria prové de la 
geografia catalana, en concret el 78%; 
un 3% és públic espanyol i un 19% és 
públic estranger.

Accions innovadores per millorar el 
producte turístic
Complint els objectius marcats per a 
l’any 2018 s’han creat productes en què 
el turista pugui gaudir de les activitats 
de divulgació científica que portem 
a terme, sobretot pensades per a un 
públic familiar, que és el nostre nínxol 
més gran de mercat actual.
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Excavació paleontològica Barbarà la Dinosaure
Taller: Fem Fòssils, descobreix el paisatge del Cretaci
Taller de reconeixement de rastres, què s’amaga darrere les petjades...
Diferents tallers temàtics enfocats principalment per als més petits de la casa que 
senten atracció i curiositat per a aquest món, perquè puguin adquirir una sèrie de 
coneixements d’una manera més dinàmica, interactiva i participativa, interactuant 
amb monitors especialitzats i els seus pares… 
Aquestes activitats i tallers temàtics dissenyats per ampliar l’oferta del MMCERCS, 
un producte madur de quasi 20 anys, mantenen una coherència i qualitat amb la línia 
dels seus equipaments. 


