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RESUM 

El moviment obrer respon a l’actuació dels treballadors en contra dels problemes 

causats per la industrialització, i la falta de reconeixement dels seus drets i llibertats. El 

sector miner, i en concret la mineria del carbó, ha estat caracteritzat per un tipus de feina 

amb un alt risc d’accidents, i de contraure malalties, a causa de les baixes condicions 

higièniques i de salut laboral, sobretot en els Segles XIX i XX. Per tant, el moviment 

obrer miner es basa en reivindicacions i protestes efectuades de forma molt unitària, 

amb un objectiu comú.  

L’Objecte d’estudi de la mineria catalana, en concret de la part de l’Alt Berguedà, 

respon a la curiositat d’analitzar els comportaments dels treballadors, i com feien front 

als conflictes que se’ls plantejaven en matèria de drets de caràcter laboral. Sobretot en 

els anys més difícils i conflictius, al passar per uns períodes de crisis causades per fets 

socials, polítics i econòmics.  

Pel fet de basar-nos en uns anys molt ambigus pel que fa a legislació, a causa de la 

precoç sortida de un règim feixista, fa que analitzar els fets ocorreguts des del més 

extrem respecte cap a la normativa sigui molt complicat. Per tant l’objectiu principal de 

l’estudi del moviment obrer existent a les Mines de Cercs, passa a per veure les 

principals causes que condueixen cap al tancament de la Mina, i com els treballadors, 

els seus representants i l’empresa aborden aquests problemes, i que se’n extreu de les 

seves mobilitzacions i acords.  

Fins arribar al tancament d’una de les industries que aportava més feina a la Comarca 

del Berguedà, la qual prové d’un fort llinatge d’industrialització minera i tèxtil, quines 

van ser les solucions aconseguides mitjançant regulació específica i acords, i si aquest 

és realment un dels tancament modèlics de la història d’Espanya de finals del S.XX.   
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I. INTRODUCCIÓ 

El principal motiu que m’ha portat a escollir l’estudi del moviment obrer que van dur a 

terme els miners de l’empresa Carbones de Berga, S.A., durant els últims 15 anys de 

“vida” de la mineria berguedana, alhora d’elaborar el meu Treball de Final de Grau, es 

que penso que no es pot entendre el Dret Laboral i Sindical actual, sense l’estudi del 

moviment obrer, sobretot el que es va dur a terme al S.XX, al finalitzar la dictadura 

franquista.  

la mineria sempre ha estat un sector conflictiu pel que fa als desacords entre els 

treballadors i l’empresari, es un sector que per se té un sentiment d’unitat i pertinença, 

l’orgull miner, el fet de sentir-se tant lligat a aquest sector, feia que la lluita pels seus 

drets, tant el reconeixement de  la dificultat i perillositat pròpia de la seva feina, i la 

necessitat d’aconseguir un Estatut i Règim propis, va fer de la mineria un sector fort i  

unit pel que fa a contendre amb el patronat per aconseguir el reconeixement dels seus 

drets laboral. El Berguedà es una comarca que on no es podria parlar de la seva història 

sense el reconeixement del tèxtil i la mineria, les quals van ser les industries més 

potents, que van fer créixer la població, i van ser un reclam per famílies procedents 

d’altres punts d’Espanya, on gràcies al sistema paternalista del concepte Colònia, tenien 

assegurada una feina amb la qual venia inclosa una llar per poder viure just al costat del 

seu lloc de treball. 

Precisament, pel fet de que les Colònies es basaven en un sistema paternalista, hem 

crida l’atenció el fet de que els miners no tenien tant present el sentiment de pertinença 

a l’amo, ni la “por” a defraudar a la persona que et proporciona una feina, com es el cas 

de les Colònies Tèxtils berguedanes.  

Tot i que la informació sobre moviment obrer miner, sempre senyala les mines del nord 

d’Espanya, com es el cas d’Astúries, trobo que es molt interessant analitzar com va ser 

el comportament del miners berguedans duran l’època més dura de la seva història, des 

de l’accident de la “Consolació” on van perdre la vida 30 miners, fins al 1991, quan es 

van tancar les Mines de Cercs, i el seu tancament es defineix com un dels tancaments 

“exemplars” de la indústria espanyola de finals del S.XX. per tant, crec que es molt 

important analitzar el comportament i les estratègies que es van dur a terme per 

combatre les situacions i les pèrdues de drets que van patir els treballadors de les Mines 

de Cercs durant els últims anys de la història de Carbones de Berga, S.A. 
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1. Context Històric 

Les primeres explotacions de carbó a la comarca del Berguedà es creu que comencen al 

S.XVIII, i es ressenya que aquestes son descobertes entre 1779 i 1780, es troben 

documents i esborranys de l’època (majoritàriament correspondència) que fan pensar 

que just a finals del S.XVIII es quan es comença a explotar les mines dels termes 

municipals de Cercs, Fígols, Vallcebre, Guardiola, la Nou de Berguedà i la Pobla de 

Lillet, de la ma dels Srs. Solanell de Foix, de Ripoll, i Farguell Canadell, de Berga
1
.   

No es troba documentació de les explotacions berguedanes fins a mitjans del S.XIX, on 

aquestes es centren en les explotacions localitzades al terme municipal de Cercs, i amb 

la creació de les primeres societats mineres de la comarca, La Central Berguedana 

(1861, neix amb l’objectiu d’explotar la mina de Santa Filomena del poble de Fígols), 

La Perla Berguedana (1861) i La Carbonera Española (1863, la qual neix ja amb la 

intenció d’explotar tota la conca minera de la comarca, aquesta va ser absorbida l’any 

1881 per la societat Ferrocarril y Minas de Berga, i posteriorment comprada per DGE 

de Olano al 1893).  

1895, José Enrique de Olano y Loyzaga comprava al grup financer basc “DGE de 

Olano” la totalitat de les mines de la zona de Cercs, Fígols i Peguera, començava llavors 

l’explotació moderna del carbó. El fet de que les mines es trobessin aïllades, i això fes 

que hi hagués una manca de transport, obliga a trobar una alternativa a Olano, que es la 

construcció de una Colònia seguint el mes pur estil de les colònies tèxtils molt presents 

a la zona de Berguedà, així aconseguint una mà d’obra estable al més pur estil 

“paternalista” del S.XIX.  

Es doncs, a l’any 1911 quan es constitueix la societat Carbones de Berga, S.A., Olano 

era un dels principals accionistes, i juntament amb ell es trobaven, Àngel Dulce y 

Anson, marquès de Castellflorite, Eusebi Bertrand i Serra, Juan Narciso de Olano y 

Loyzaga, Salvador Vidal y Largache i Ramon Vila i Marquès. Olano aportà a la societat 

totes les concessions mineres de la zona i els bens immobles d’aquestes
2
. 

                                                           
1
 Noguera i Canal, Josep; Sistach i Tomàs, Manuel. Primera Part: El descobriment del carbó al Berguedà 

al S.XVIII. En Marc Carillo (ed.) La Mineria al Berguedà. pp 12 a 34. Àmbit de Recerques del Berguedà. 

2
 Serra Rotés, Rosa; Les colònies mineres de Sant Corneli, Sant Josep i la Consolació (Cercs, Berguedà);  

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, nº36-vol.VIII. 
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Va ser, a partir de que Olano es quedes amb l’explotació quan es comença a 

modernitzar l’empresa, gràcies al un dels períodes de màxima explotació de la Mina, 

1914 a 1918 coincidint amb la Primera Guerra Mundial, gràcies a que la industria 

s’havia de refiar del carbó de la Península, i havent de renunciar al carbó anglès, es quan 

Carbones de Berga, i altres empreses espanyoles del sector viuen un període de 

prosperitat, el qual els aporta uns ingressos, que als anys 20 es tradueixen en 

modernitzacions i ampliacions per les explotacions berguedanes. Es aquí quan es centra 

l’activitat minera a l’explotació de “La Consolació”. Per aquests anys es quan es 

construeix la Central Tèrmica de Figols, i Olano crea la colònia tèxtil “Carmen” prop de 

la Consolació, una filatura on treballaven les dones del miners
3
.    

Tot i el període de “tranquil·litat i prosperitat” que es van viure a la mina durant els 

anys 20, els anys 30 queden marcats per les fortes repressions i l’expropiació de 

l’Empresa Carbones de Berga a causa de la proclamació del comunisme llibertari a la 

colònia obrera de Sant Corneli. Tot i que després de la Guerra Civil aquesta va ser 

retornada als seus propietaris.  

Es a finals dels anys 50 quan la boca-mina de La Consolació es converteix en l’únic 

punt d’entrada i sortida de miners i de carbó, i als anys 70 es produeixen els canvis més 

importants pel fet que FECSA es queda amb la totalitat de les accions de l’empresa 

Carbones Berga, S.A, i es construeix la Central Tèrmica la qual funcionava a partir de 

tot el mineral extret de la conca minera.  

2. Sindicalisme Miner 

En un principi, totes les associacions que es formaven amb el clar objectiu de la defensa 

dels drets obrers, eren associacions amb una clara tendència cap al seu sector, aquestes 

es podrien nomenar com els primers sindicats embrionaris, els quals durant el S.XIX 

van lluitar per la legalització del dret d’associació, duent a terme el moviment obrer, 

aquestes organitzacions que eren formades exclusivament per treballadors de un mateix 

sector, o més aviat de un mateix ofici, es van formar per poder negociar d’una forma 

més organitzada i amb més força amb la patronal, i per poder aconseguir el seu propi 

dret a l’associació organitzada per la defensa dels seus drets laborals, i dels treballadors 

als quals representaven.  

                                                           
3
 Serra Rotés, Rosa; Les Colonies mineres..., op.cit. p.210 

 



7 

  

Es te constància del naixement del sindicalisme miner a principis del S.XX, sobretot en 

la zona nord espanyola, on trobem sobretot referencies a la part d’Astúries, Palència i 

Lleó, tots els sindicats els quals se’n te constància que tinguin un clar objectiu cap a la 

defensa dels miners son de tendència socialista i adherides a la UGT.  

Tot i això, la UGT acaba expulsant de les seves files els sindicalistes amb tendència 

comunista i són aquests els que creen el Sindicato Único Minero (SUM, 1922), afiliat a 

la CNT i ala Internacional Sindical Roja. 

Son en aquests anys els quals s’aconsegueixen grans canvis pel que fa als drets miners, 

com la jornada de set hores dins la mina, i el reconeixement de certs beneficis pel fet de 

que la feina de miner comporta una sèrie de perills adherits a aquest.   

La revolució d’octubre de 1934, on la classe obrera es llança a conquesta del poder, i es 

proclamen “república socialista” per part dels comitès revolucionaris miners a Astúries i 

part de Palència i Lleó. Molt semblant va ser, uns anys abans, la presa de poder per part 

dels miners a les comarques del Bages i Berguedà, l’ambient als anys 1931 i 1932 van 

ser tèrbols, on s’obviaven els drets d’associació sindical i reunió, aquestes vagues 

anaven succeint de pobles miners i amb un gran nombre de sectors pagesos, on aquests 

s’anaven radicalitzant i eren frenats per les forces de l’ordre, però va ser a la Colònia 

Carme on es va iniciar una revolta en contra de les mesures que es volien adoptar en 

relació a la reducció de jornada i reducció de plantilla, tant per l’empresa de filatura, 

com per les mines, davant de l’intent de  repressió per part de l’empresa, els treballadors 

decideixen pujar a la Colònia de Sant Corneli per així poder demanar ajuda als miners. 

Aquests decideixen unir-se a la vaga a causa de les baixes condicions laborals que 

patien en aquell moment, aquesta unió la van seguir diferents col·lectius, tant de la 

comarca del Berguedà com la del Bages, sobretot del sector tèxtil i del miner. Es en 

aquest punt on es declara la revolució social, s’ocupen els ajuntaments, i tot de banderes 

anarquistes comencen a hissar-se.  

Tot i que l’objectiu del revolucionaris era que aquestes actuacions es dugessin a terme a 

tot l’Estat, això no s’aconseguí, quedant Sant Corneli com un nucli aïllat, on s’arriba a 

dur un sistema econòmic basat en el comunisme llibertari, abolint la moneda, creant 

milícies per la defensa de la llibertat, i arribar a una homogeneïtzació social amb 

l’eliminació de classes, tot liderat pel sindicat CNT. 
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No es pot parlar de sindicalisme miner, sense nomenar el sindicat Comissions Obreres 

(CCOO), el qual neix en un moment de repressió, pel que fa a la dictadura franquista, 

les primeres comissions obreres sorgeixen de moviments en contra dels conflictes 

laborals que volien quedar exemptes del regim franquista, aquestes van ser organitzades 

durant el 1960, presents a Astúries, Madrid, Catalunya i el País Basc. Tot i això, eren 

unes comissions que es dissolien un cop acabat el fet causant (Llei de negociació 

col·lectiva de 1958). No va ser fins al 1964, que després de reunions clandestines es van 

començar a impulsar les Comissions Obreres com una associació estable.  

Es podria dir, que precisament als anys 60 es qual els sindicats surten de la seva 

letargia, provocada per la gran repressió patida durant el franquisme, tot i que encara es 

trobaven en període de dictadura, el moviment obrer començava a plantar cara a la seva 

situació, i els miners s’organitzen per afrontar els conflictes que sorgeixen als seus llocs 

de treball. 

Un exemple es la situació viscuda l’any 1962, any en que la totalitat de la mineria 

asturiana es troba en vaga, la cançó “Hay una luz en Asturias” s’agafa com un himne de 

reivindicació, i els drets obrers es comencen a barrejar amb la lluita en contra del 

franquisme. Tot i que això provoca deportacions i tortures pels esvalotadors, 

s’aconsegueix una cosa insòlita per l’època, el govern feixista, es reuneix amb la 

comissió obrera per dialogar i consensuar una sèrie de millores de caire econòmic. 

Després de la mort de Franco, hi ha un apogeu del moviment obrer, i en matèria minera 

s’aconsegueixen grans canvis en matèria laboral: el reconeixement de la penositat de la 

feina minera, i les bonificacions que reben els miners per aquesta, amb la creació del 

Instituto Nacional de Silicosis, i l’Estatut del Miner, tot a l’any 1977. 

L’Estatut del Miner, el qual havia estat molt demandat per part del sector miner 

espanyol, constitueix el reconeixement d’una sèrie de drets com ara el reconeixement 

del delegat miner de seguretat, el comitè de seguretat i salut, l’ampliació i consolidació 

dels còmputs reductors en la edat de jubilació, etc. I és a l’any 1978 quan es crea el 

Règim Especial de la Mineria en matèria de Seguretat Social, seguit l’any 1985 del 

Reglament General de Seguretat Minera. 

Com hem mencionat a l’inici, es CCOO qui juga un paper molt important en la 

negociació i obtenció dels drets miners. Tot i això, a causa de l’entrada d’Espanya dins 
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de la Comunitat Econòmica Europea, provoca el pla general de reindustrialització, el 

qual afecta de ple a la mineria del carbó, on tal i com parlarem de forma més detallada 

durant el anàlisis del tancament de les Mines de Cercs, es comença a entreveure a llarg 

termini el tancament “no traumàtic” de les mines de carbó espanyoles. 

Es al 1990 que s’aplica el primes del plans del carbó, anomenat “Pla de Reordenació del 

Carbó 1990-1994” es durant aquest anys quan es comencen a dur a terme les 

mobilitzacions més important pel que fa a vagues mineres, i es produeixen tot una sèrie 

de tancaments, entre els quals es troben les Mines de Cercs. 

Per posar un exemple de les mobilitzacions més destacades d’aquella època podríem 

nomenar, la vaga de set mesos de la comarca lleonesa de Ciñera-Matallana, on acaben 

sent acomiadats nombrosos treballadors i els Comitè Intercentres. I com no parlar de la 

“primera marcha negra”, on els miners del Valle de Laciana de Lleó van dur a terme, a 

part de vagues indefinides, tancaments patronals, tancaments als pous i enfrontaments 

amb la Guardia Civil, 400 miners van anar des de Villablino (Lleó) fins a Madrid a peu 

en motiu de protesta. Aquesta va ser la primera de les tres “marchas negras” que s’han 

dut a terme a Espanya. 

Actualment la indústria de la mineria del carbó es podria dir que te data de caducitat, 

dels del Pla de Reducció de l’Activitat de la Indústria del Carbó de 1994-1997, que 

tenia com objectiu anar reduint paulatinament l’activitat minera. Fins al 2012, on 

l’ultima vaga que es va dur a terme, la qual va acabar amb desconvocatòria de la vaga i 

el nou Pla de Carbó que posa data a la “mort” del sector miner del carbó espanyol a 

l’any 2018
4
. 

3. La importància de la Mineria del Carbó al Berguedà. 

La mineria del carbó al Berguedà, suposa, durant més de 150 anys, una de les principals 

industries de la comarca, juntament amb el tèxtil, va ser doncs, una de les industries que 

va donar més feina a una comarca que sempre ha estat considerada de una baixa densitat 

pel que fa a la població, on la falta de feina ha estat un dels grans problemes econòmics. 

                                                           
4
Sócrates Fernández, 8 d’Agost de 2015; Actualidad: Pasado y presente de la lucha minera en España,  

Unidad y Lucha, Órgano del Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España; 

http://www.unidadylucha.es/index.php/actualidad/1518-pasado-y-presente-de-la-lucha-minera-en-espana  

http://www.unidadylucha.es/index.php/actualidad/1518-pasado-y-presente-de-la-lucha-minera-en-espana
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Es doncs, la mineria que s’inicia a mitjans del S.XIX, que transforma la comarca en un 

dels centres industrials més importants de Catalunya, i en la seva zona minera més 

important. 

La mineria berguedana no es podria entendre sense el tèxtil, ja que tot i ser dos sectors 

totalment diferents, era el carbó berguedà el que proporcionava l’energia per fer 

funcionar les màquines de vapor de moltes fàbriques, i les locomotores de la via 

ferroviaria, la qual s’utilitzava, a part com a mitjà de transport per poder transportar el 

carbó cap a les Colònies Tèxtils, presents a la gran majoria de municipis berguedans. 

Sense oblidar, que el carbó berguedà va ser una font d’energia primària per produir 

electricitat arreu de Catalunya, i en especial de la Central de Cercs que s’inaugurà al 

1971. 

L’Època més significativa de les Mines Berguedanes, va ser amb la constitució de 

l’empresa Carbones de Berga, S.A., la qual es va crear a Barcelona el 17 de febrer de 

1911, el lloc on es va decidir impulsar la industrialització que portaria aquesta societat 

van ser les Mines de Cercs, 10 anys abans Olano havia portat el lignit berguedà al 

l’Exposició de Carbons Minerals de l’any 1901 de Barcelona, amb els quals va obtenir 

el primer premi, on va ser quan el carbó de l’Alt Berguedà va aconseguir el seu 

reconeixement. Tot i així la localització era un problema per la seva inaccessibilitat, on 

es creen Colònies i una fàbrica tèxtil, per allotjar als treballadors de la Mina, juntament 

amb les seves famílies, i poder donar així també feina a les dones dels miners. 

Tot i l’època de creixement de les mines, aquestes al llarg dels anys van passar per una 

sèrie de circumstàncies que van provocar el tancament d’aquestes. Des de l’impacte 

mediambiental que produïen de les mines i la Central Tèrmica, els quals els van arribar 

a portar a litigis, fins a l’aprofitament d’energies més barates. Tot i que com hem 

comentat abans el lignit berguedà havia guanyat un premi a l’Exposició de Carbons 

Minerals, el carbó berguedà des de la seva descoberta havia estat considerat que era de 

baixa qualitat. Es per totes aquestes causes, i més que analitzarem en més profunditat, 

quan la mineria berguedana poc a poc va caient, pràcticament al mateix temps que el 

tèxtil, la mina es torna poc rendible, i s’acaba optant per tancar-la.  

El patrimoni miner de Fígols, el qual es objecte d’aquet treball, es remunta a finals del 

S.XIX, compren l’espai industrial miner des del riu Llobregat i les colònies mineres de 

La Consolació, Sant Josep i Sant Corneli, en el terme municipal de Cercs. Aquesta zona 
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d’influència minera es coneguda des dels inicis del S.XX amb el nom genèric de Fígols. 

En aquest terme, s’han arribat a comptabilitzar una quarantena d’explotacions, totes 

registrades amb un nom concret, però que la gran majoria de vegades acabaven sent més 

conegudes pel renom o nom de qui les explotava
5
. 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Serra Rotés, Rosa; Prat, Antònia; Picas, Josep. Terra de Carbó, Cercs, Fígols, Vallcebre, Saldes i 

Guardiola de Berguedà. Fígols, El Patrimoni Miner, p. 40. 
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II.- L’ACCIDENT DE LA CONSOLACIÓ: 1975 

1. Accident i Possibles Causes 

Dilluns, 3 de novembre de 1975, Mina de la Consolació, nivell 09 (cota 425), 8.55h. Es 

produeix una doble explosió que acaba amb la vida de 28 miners dels 33 que es 

trobaven dins del nivell 09, es recullen testimonis de miners que van sentir les 

explosions, els quals les descriuen de diverses formes: “Sintió un golpe de aire que le 

causó dificultad para respirar; una fuerte explosión o ruido o detonación y otro fuerte 

golpe de aire más intenso que el primero. Entre ambos golpes, dice que transcurrió 

muy poco tiempo...””Sintió primero un golpe de aire. Después un fuego o una 

llamarada. Por último una explosión, como la bomba atòmica”.
6
  

Dels 33 miners que es trobaven dins del nivell 09 de la Mina de la Consolació, 28 van 

perdre la vida a l’acte, posteriorment 2 més van morir a l’hospital a causa de les 

cremades.  

Des d’un primer moment es relaciona l’accident amb una explosió de grisú, tot i que el 

director de la mina i els membres del seu consell en un primer moment ho 

desmenteixen, es troben en un moment en que aquesta explotació estava considerada 

com una de les millors d’Europa, i la Consolació, que només feia dos mesos que es 

trobava en funcionament, estava dotada de tot un sistema elèctric per evitar emanacions 

de gas grisú. 

El dimarts 4 de novembre de 1975 es recull al la pàgina 76 del diari ABC el testimoni 

del Sr. Porte, director de la explotació: “Suponemos que ha sido una explosión de grisú. 

A pesar de ser considerada nuestra mina de primera categoría y, por tanto, libre de 

este gas, que jamás hemos encontrado en setenta u ochenta años que se lleva de 

explotación. Quizá también hubiera podido deberse a la inflamación de grisú y polvo 

de carbón, aunque no parece probable por la amplitud de la zona donde ha ocurrido el 

accidente. En el momento de suceder este había unos trescientos hombres en la mina. 

En realidad quisiera hacer constar que nuestras instalaciones están consideradas como 

una de las primeras de Europa, ya que todo el material que se emplea, lámparas, 

transformadores, teléfonos, cables, etc. está diseñado especialmente contra este gas. 

                                                           
6 Serra Rotés, Rosa. Crònica oficial d’un accident. Explosió a la mina. 9h/ 3.11.1975/ Nivell 09. Mina 

Consolación/Coto Matilde/Serchs, Fígols-Las Minas.  L’erol, núm. 126, Hivern 2015, Any 34, p.34. 



13 

  

Además, llevamos invertidos en seis años 900 millones de  pesetas y está previsto 

invertir 1.300 más en los próximos cinco.” 

El nivell d’explotació 09 constava de dues galeries paral·leles on s’hi instal·laven el 

doble sistema de cintes transportadores i excavadores, 30 miners i treballaven distribuïts 

en diferents tasques, les quals constaven de picar, protegir, avançar i conduir el carbó a 

les cintes transportadores fins a Sta. Isabel, allà carregaven el carbó que posteriorment 

sortia cap a l’exterior de la mina. 

Finalment es va determinar que l’explosió era deguda a la parada del ventilador durant 

dos dies, a causa de les festivitats de tot sants, la aprada del ventilador havia provocat 

que a l’interior de l’explotació 09 s’hi acumulés una quantitat de gas grisú considerable, 

i aquest fou el causant de l’explosió, el que es queda en dubte, es quin va ser el 

desencadenant d’aquest explosió, els miners, d’una part, consideraven que una espurna 

en el moment  de posar en marxa el sistema elèctric, per altre banda, els enginyers i 

directius de l’empresa Carbones de Berga, S.A. defensaven la idea de que una espurna 

de una cigarreta d’algun dels miners havia estat el detonant de l’explosió del gas grisú, 

tot i que hem de recordar que estava totalment prohibit fumar dins de la mina.  

Després de l’accident i l’intent de l’empresa de deslliurar-se de les culpes, es va 

determinar, que tenint en compte les probabilitats de l’acumulació del gas grisú a causa 

de la parada de ventiladors durant els dos dies de la festivitat de Tot Sants, el que calia 

era fer les comprovacions pertinents pels tècnics especialitzats, els quals no van utilitzar 

els aparells de mesura del gas grisú, segons testimonis de miners que es trobaven a la 

Mina el 3 de novembre de 1975, els enginyers i els facultatius estaven dins del 

“cuartelillo” i no van entrar dins de la mina abans que els miners, sinó que dins de la 

mina només hi havia els miners i els vigilants.  

Es van processar quatre tècnics de Carbones de Berga, S.A., els fonaments jurídics van 

ser els presumptes indicis de criminalitat dins de la falta de mesures de seguretat per 

part dels responsable que es duguessin a terme les mesures de seguretat pertinents, i 

imprudència temerària. L’empresa va oferir una indemnització global de 50 milions de 

pessetes, proposant com a condició que els advocats retiressin la denúncia, proposta que 

va ser acceptada. La pena de presó pels quatre processats va ser de dos anys i dos 

mesos, tot i que la defensa havia sol·licitat que fos de tres anys i un dia. 
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La mina, passat l’accident, va ser ebaixada a la categoria de mina de segona, l’empresa 

va ser obligada a canviar els sistemes de seguretat, el qual va susposar una inversió de 

500 milions de pessetes.  

Davant d’aquestes mesures, Carbones de Berga, S.A., va decidir pal·liar les despeses 

transformant la mina de Vallcebre i la del Collet en mines auxiliars per ser utilitzades 

com a sortida de ventilació, i entrada de materials. A finals de 1975 l’empresa presenta 

unes pèrdues que ascendeixen a 32.208.036’99 pessetes
7
. 

 

 

   

  

 

  

                                                           
7 Mau Branco, Matias O., 3 de Novembre de 1975: Explosió a l’explotació 09, La mina després de 

l’accident, En Vicenç Zumajo (ed.) Història de Carbones de Berga, S.A. pp. 70 a 81. Berga: Noves 

Teconologies Digitals.  
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III.- LA VAGA A LA MINA DE FIGOLS: 1977 

1. Paquet de mesures de l’any 1977. 

A l’Octubre de 1977 FECSA decidí un nous sistemes de producció, que consistien 

bàsicament en augmentar els ritmes de treball, modificar el sistema de primes i 

disminuir la plantilla; amb l’objectiu d’aconseguir augmentar la productivitat per 

treballador. En aquell moment FECSA era propietària de la totalitat del capital i únic 

client de l’empresa Carbones de Berga, S.A. 

Davant d’aquest paquet de mesures, FECSA va amenaçar amb el tancament de les 

Mines en el cas de no acceptar-se les mesures descrites en els nous sistemes de 

producció.  L’empresa presentà als treballadors e paquet de mesures laborals les quals 

havien de ser d’aplicació immediata, el paquet de mesures va ser rebutjades en dues 

ocasions per assemblees que convocaren pràcticament la totalitat dels treballadors. La 

Comissió Negociadora formada per delegats dels treballadors que s’havia format per a 

poder negociar el paquet de mesures va presentar unes condicions alternatives al paquet 

de mesures de FECSA.  

Les condicions que proposaven la representació dels treballadors eren les següents: 

Acceptava la necessitat d’introduir canvis en el mètodes de treball i en la racionalització 

d’aquest; la Comissió, però, va oposar-se per complet pel que fa als ritmes de la 

producció i al sistema de primes i sancions que pretenia imposar l’empresa, sinó el que 

demanaven era obrir noves explotacions a les Mines de Cercs, aconseguint d’aquesta 

manera que la plantilla no pogués ser reduïda, sinó tot el contrari, al obrir noves 

explotacions, s’hauria d’augmentar aquesta amb noves contractacions. Tot el que 

suposes un augment de l’esforç de treball dels miners, el qual ja era considerable, era 

totalment rebutjar pels representants dels treballadors, sinó que encara es demana un 

augment de salari pels miners, i una millora pel que fa a mesures de seguretat i higiene 

dins de les explotacions mineres. Les condicions exposades van ser totalment rebutjades 

per part de la direcció de l’empresa.  

El malestar, ja present entre els miners degut a les mesures proposades per l’empresa, va 

incrementar, al assabentar-se que l’empresa tenia la intenció d’acomiadar 16 miners 

al·legant l’art.39d) del Real Decret Llei 17/1977, de 4 de març de 1977 sobre Relacions 

de Treball. El qual recollia l’acomiadament per circumstancies objectives derivades de 
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la capacitat del treballador o necessitats de funcionament de la empresa, i en concret, 

l’apartat d)
 8

 era sobre faltes, encara que fossin justificades, d’assistència al treball quan 

aquestes fossin intermitents, superessin en un any el trenta per cent de de la jornada y no 

responguessin a accident o malaltia que produïssin incapacitat continuada de llarga 

duració. Tot i que no podem analitzar en profunditat si l’empresa tenia motius lícits per 

l’acomiadament dels 16 treballadors, val a dir que l’empresa va “proposar” la 

readmissió d’aquests a canvi de l’acceptació del paquet de mesures. A causa d’aquesta 

proposta la qual era una evidencia del tipus de condicionament que volia aplicar 

l’empresa als treballadors, aquests presenten sol·licitud de vaga legal per tal 

d’aconseguir la readmissió dels treballadors acomiadats
9
. Finalment, amb l’amenaça de 

una vaga imminent l’empresa decideix readmetre als treballadors i congelar el paquet de 

mesures, sempre i quan la vaga no es celebrés, mesura acceptada per part de la 

representació dels treballadors. 

Tot i això, segons testimonis de miners i representació dels treballadors, quan al mes de 

desembre de 1977, es troben a la Delegació de Treball de Barcelona per casualitat 

s’assabenten que el paquet de mesures segueix endavant i que l’empresa te prevista un 

Expedient de Regulació d’Ocupació el qual afecta a 429 miners dels 1.400 que 

treballaven en aquell moment a les Mines de Cercs.  

Es a causa d’aquets Expedient de Regulació d’Ocupació, quan els treballadors de 

l’empresa i els seus representants es comencen a mobilitzar per dur a terme una de les 

tancades més transcendents pel que fa el moviment obrer present a la història de les 

Mines de Cercs. 

2. La Tancada de 5 dies de desembre de 1977 

En el moment d’assabentar-se de les mesures que volia imposar l’empresa, una part dels 

treballadors es reuneix a un domicili privat d’un miner per celebrar una espècie 

“d’Assemblea” per decidir quines mesures de pressió cap a l’empresa durien a terme per 

poder pal·liar o aturar la decisió de l’acomiadament dels 429 miners.  

                                                           
8
 Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de Trabajo. B.O.E. núm. 58 de 9 de març de 

1977; Ref. BOE-A-1977-6061; CAPITULO III, art.39d); el qual es troba derogat per modificació del Real 

Decret el 25 d’abril de 1981. 

9
 Mau Branco, Matias O.  1.9 L’any 1977 i el paquet de mesures, op.cit, p.85. 
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La tancada que es va dur a terme pels miners el dimecres 7 de desembre de 1977, va 

estar planejada sota el més escrupolós secret per part dels treballadors i els seus 

representats, ja que sabien que si arribava a oïdes de l’empresa aquesta no podria ser 

celebrada. Per la situació de l’època, just al sortir de una dictadura, no es volien arriscar 

a fer una assemblea pública per por que la Guàrdia Civil els hi hagués impedit, els 

“instigadors” de la tancada comenten: “havíem preparat l’ambient per dur a terme la 

tancada de forma premeditada, amb unes garanties”.  

Es diu que aquesta tancada va ser decidida pels avantguardistes sindicals del moment, 

però amb la certesa que els treballadors s’adheririen a ella sense cap tipus de problema, 

ja que la unitat que representava la Mina els feia moure’s per la lluita dels seus drets.  

La tancada del 7 de desembre de 1977, no va arribar a oïdes de l’empresa fins a les dues 

de la tarda, en el moment del canvi de torn, quan es comunica que els miners no sortiran 

de la mina fins que l’empresa que no accepti les reivindicacions dels Miners sobre el 

paquet de mesures que els volia imposar l’empresa, es a partir d’aquí quan es crea el 

Comitè Negociador
10

. 

Els treballadors que es van tancar dins de la mina van continuar treballant, en cap 

moment van cessar en les seves feines, es parla que en tot moment l’explotació 07 va 

estar en funcionament.  

Tot i la gran “valentia” que van tenir els miners al tancar-se dins la mina, el que 

realment va exercir una forta pressió a l’empresa van ser els actes que es van celebrar 

fora la mina durant el temps que va durar la tancada, tota la comarca del Berguedà es va 

solidaritzar amb els miners, i varis sectors es van unir a les seves reivindicacions, es va 

empaperar tota la comarca amb les octavetes i pancartes per manifestar les 

reivindicacions dels miners i explicar el conflicte que s’estava vivint a les Mines de 

Cercs. El local del qual disposava la USO a la mina es va convertir en un centre de 

coordinació entre tots els sindicats implicats: UGT, CCOO, CNT i USO; cal destacar 

que en cap moment es va utilitzar un símbol sindical, o es va nomenar el nom de un 

sindicat, aquests van actuar de forma homogènia amb un objectiu comú: salvar 429 

llocs de treball, es recullen declaracions sobre aquests fets com ara que “no només no es 

van utilitzar sigles sindicals durant la tancada, sinó que en les eleccions sindicals, 

                                                           
10

 Els testimonis l’anomenen la Plataforma Reivindicativa. 
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primeres democràtiques, que hi va haver posteriorment, ningú es va voler apropiar de 

l’èxit de la tancada”. 

Dins de la mina es trobaven tancats, 4 facultatius, 8 vigilants i 213 miners, la mina 

s’intenta desallotjar, amb l’argument que els vigilant i facultatius es trobaven segrestats, 

cosa que els implicats van negar ja que ells es trobaven de plena voluntat dins la mina, 

ja que l’Expedient de Regulació d’Ocupació també els afectava i volien quedar-se fent 

costat els seus companys, finalment, amb la seguretat que el govern no intervindria, per 

la transcendència que tindria el fet de negar el dret a manifestar-se en un moment on la 

llibertat sindical i d’associació tornava a treure el cap després de la dictadura, la Guàrdia 

Civil cessà en els seus intents d’entrar i impedir la tancada, i l’empresa es veu obligada 

a començar a negociar amb el Comitè Negociador.  

Aquests tenien les següents demandes: la retirada de l’expedient de crisis; compromís 

de l’empresa de no aplicar als treballadors l’article 39d) del RD del Real Decret Llei 

17/1977; cap sanció ni represàlia cap als miners tancats; que l’empresa estableixi, 

d’acord amb la llei, el sistema de treball que cregui més oportú, sempre i quan, tenint en 

compte que els treballadors es reservin el dret de recórrer als organismes competents en 

el cas que algun dels seus interessos, o dels seus drets quedessin lesionats a causa de les 

decisions empresarials.  

Els dies següents a l’inic de la tancada es porten a terme concentracions i actes 

informatius, on cal destacar el que es va celebrar a la Plaça Sant Pere de Berga, on hi 

van participar unes 3000 persones, sota la consigna de “Mina tancada, comarca 

acabada”, els representants dels treballadors i familiars dels “tancats” van explicar la 

situació en la que es trobaven els miners, i quines eren les exigències de l’empresa, tot 

seguit es va fer una manifestació pacifica fins a la Plaça Viladomat de Berga, sempre 

mantenint el caràcter assembleari de la protesta.  

Tot i les mobilitzacions a Berga, l’empresa segueix sense cedir pel que fa a l’expedient 

de regulació d’ocupació, i no accepta les mesures sol·licitades per part del Comitè 

Negociador.  

El tercer dia de tancada el Governador Civil de la Província considera la tancada com 

un conflicte de caràcter laboral, i dona suport als miners amb el compromís de 

pressionar a l’empresa, ja que entén que l’origen del conflicte es a causa dels canvis de 



19 

  

les condicions de treball que es volen aplicar sense la voluntat d’acord amb la 

representació dels treballadors.  

La tancada va tenir tanta transcendència que el dia 9 de desembre part de la comarca del 

Berguedà es va unir de forma solidària produint aturades de bars, botigues, bancs, 

fàbriques, i tot tipus d’establiments de Berga, Gironella, Puig-reig i Cal Rosal; també 

van parar les mines de carbó de Saldes, ni la fàbrica de Ciments de Fígols i la tèrmica 

dependent de FECSA
11

. Aquesta mobilització va arribar fins al Bages, on les mines de 

potassa també es van solidaritzar amb els miners del carbó, i les mines de Cardona, 

Súria, Sallent i Balsareny també van para la seva producció
12

. 

Altres sectors també es solidaritzen amb els miners, com ara les escoles de la comarca 

del Berguedà, les quals es van mantenir obertes tots els dies de la tancada per a que els 

miners i els seus familiar, i tota la població que volgués participar de forma activa amb 

les mesures de pressió, poguessin deixar els seus fills a les escoles, i així facilita’ls-hi 

l’assistència a totes les mobilitzacions.  

El dia 10 de desembre es va organitza una nova concentració informativa a Berga, on ja 

hi van participar 4000 persones, tenint en compte, que la nit abans, al peu de la boca-

mina hi havia 2000 persones més, procedents de tota la comarca, esperant novetats 

sobre les negociacions amb l’empresa. Es aquest mateix dia quan compareix el 

Governador Civil de la Província al municipi de Cercs, per poder seguir de prop les 

negociacions amb l’empresa, aquest es reuní amb les dues parts, i comunicà que en 24 

hores havien d’arribar a un acord per tal de posar fi al conflicte. 

El que en aquell moment era diputat per la província de Barcelona i membre de la 

Convergència Democràtica de Catalunya, Ángel Manuel Perera Calle, es posà en 

contacte amb les dues parts per manifestar les propostes que CDC proposava per tal 

d’arribar a un acord, les quals consistien en anular els tràmits de regulació de personal 

amb el condicionant de celebrar unes noves eleccions sindicals i s’escollís un nou 

Comitè d’Empresa. 

                                                           
11

 FECSA va anunciar que la tèrmica estava paralitzada per una fallada tècnica, però la causa es que no es 

té carbó per fer-la funcionar, tant a causa de la tancada, com pels piquets que impedien l’arribada dels 

camions que portaven carbó a la tèrmica.  

12
 Mau Branco, Matias O. La tancada a la mina de Fígols; op.cit, p. 94. 
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Davant de les dures negociacions amb l’empresa els miners que es trobaven tancats a 

l’explotació 07, van insistir en que si l’empresa no cedia a les seves demandes “ens 

menjarem els torrons dins la mina”.  

Es a les 19:30 del dia 10 de desembre, quan es tonen a iniciar les negociacions, els 

membres els quals es troben a la taula de negociacions es componen del director i dos 

representants de l’empresa, dos Inspectors de Treball, el Tinent Coronel de la Guàrdia 

Civil, en representació de l’Estat, i 12 representants dels treballadors que formaven el 

Comitè Negociador, fora de la sala on es duien a terme les negociacions es trobaven els 

assessors sindicals. Les negatives de l’empresa persistien, i la representació dels 

treballadors va sol·licitar l’entrada dels assessors sindicals a la taula de negociacions, 

l’empresa va accedir però sempre i quan aquests no entressin en qualitat de 

representació dels treballadors. El Tinent de la Guàrdia Civil va abandonar les 

negociacions, i gràcies això, la pressió que exercien la part social va ajudar a que 

l’empresa comences a cedir.  

Finalment s’accedeix per part de l’empresa a totes les reivindicacions proposades per la 

representació dels treballadors. L’únic que no van aconseguir es que als miners tancats 

se’ls abonés el salari corresponent als cinc dies de tancada, els miners en tot moment 

havien reclamat aquest salari, ja que consideraven que ells en cap moment havien cessat 

en el compliment de la seva feina. Tot i això la representació dels treballadors va 

convèncer els miners per abandonar el tancament, sota l’argument de que la comissió 

negociadora havia aconseguit el 100% del que demanaven, i que no havien de prendre’s 

l’impagament del salari com una pèrdua, ja que el poder d’associacionisme i solidaritat 

que havien mogut amb la seva reivindicació era la més gran de les victòries.   

Així el dia 11 de desembre de 1977, a les 6 del matí, es va firmar l’Acta que recull els 

acords els quals van arribar la representació de l’empresa, i la dels treballadors, després 

de 5 dies de mesures de pressió en contra de les decisions empresarials que es volien 

aplicar a Carbones de Berga, S.A.  Tot i que al redactat de l’Acta no en queda 

constància, la representació dels treballadors va aconseguir que el dilluns 12 de 

desembre de 1977 fos festiu pels treballadors que van dur a terme la tancada, i que 

aquest fos retribuït com un dia de treball “normal”.  
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3. Anàlisis dels Fets amb la Legislació Laboral vigent a 1977 

Al estudiar el cas de l’Expedient de Regulació d’Ocupació que va promoure FECSA 

l’any 1977, i la posterior tancada a la mina en oposició a aquesta per part dels 

treballadors, crec que es interessant analitzar la legalitat dels fets, 1977 és un moment de 

transició, i recuperació dels drets socials de associacionisme i sindicalització, també 

moments decisius pel que fa a les manifestacions i el poder de pressió que podien 

exercir els treballadors en contra de les decisions empresarials. 

Pel que fa a la tancada de desembre de 1977 que van dur a terme 225 treballadors de 

l’empresa Carbones de Berga, S.A, es important aturar-nos a analitzar els preceptes del 

Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de març, sobre Relaciones de Trabajo, si estudiem els 

fets que van ocórrer, seguint els preceptes legislatius en podem extreure les següents 

precisions: 

Reunió dels representants sindicals que s’havien assabentat de que l’ERO que preveia 

l’empresa, el qual els havien dit que es trobava congelat seguia endavant; l’article 3 

Uno, del RDLRT, concretament el Títol Primer sobre el Dret a Vaga, recull que la 

declaració de vaga, exigeix l’adopció d’acord exprés, en cada centre de treball, i l’art. 3 

Dos determina qui esta facultat per  acordar la declaració de vaga, en el cas de la 

Tancada de 1977, aquests van ser els representants dels treballadors (apartat a) de 

l’article), però, segons recull la llei a l’apartat a del citat article, l’acord ha de ser per 

decisió majoritària dels representants, i en aquesta han d’assistir-hi, com a mínim, el 

75% dels representants, on s’aixecarà acta amb la firma dels assistents
13

.  Per tant, aquí 

no podem assegurar el nombre d’assistents, però si que podem dir que aquesta no va ser 

feta per Assemblea, i que no hi ha Acta per valorar l’assistència, les decisions i/o 

objectius, i el “modus operandi” el qual pretenien seguir. 

L’Article 3, Tres, recull que la declaració de vaga ha de ser comunicat a l’empresari o 

empresaris afectats, i a l’autoritat laboral per part de la representació dels treballadors. 

Aquesta declaració ja de ser per escrit i notificada amb cinc dies naturals d’antelació a 

l’inici de la mateixa. Aquesta comunicació ha de contenir els objectius de la vaga, les 

                                                           
13

 Aquest precepte sobre l’exigència de l’assistència del 75% dels representants es declarat 

inconstitucional, per Sentència del TC 11/1981 de 8 d’abril. 
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gestions realitzades per resoldre les diferències, la data del seu inici i la composició del 

Comitè de Vaga
14

. 

Pel que fa a l’article 5, aquest parla sobre la composició del Comitè de Vaga, el que es 

va formar per la tancada de 1977 era totalment seguint aquest precepte legal, ja que es 

va constituir especialment per negociar amb l’empresa les condicions que van proposar, 

en contra de la decisió empresarial de l’acomiadament dels 429 treballadors, va estar 

format per treballadors del propi centre de treball
15

, i aquest va estar format per 12 

membres. 

L’Article 6 del RDLRT, recull la situació en la que es troben els treballadors que 

decideixen fer vaga, en el cas estudiat, no es pot analitzar des d’aquesta perspectiva per 

les condicions en les que es van fer la tancada, tot i això els resultats finals van donar 

com a resultat alguna d’aquestes situacions, com ara que no se’ls va pagar el salari, i 

que aquest dies no van incórrer en falta.  

Tot i això, hem de tenir molt en compte l’article 7 del RDLRT, ja que es aquí, on podem 

determinar si la tancada pot tenir la consideració de vaga legal, en quant a seguir el que 

es marcat per llei, aquest recull en el seu punt Uno, que l’exercici del dret a vaga ha de 

realitzar-se mitjançant la cessació de la prestació de serveis pels treballadors afectats i 

sense ocupació pels mateixos del centre de treball o de qualsevol de les seves 

dependències. Per tant, a partir d’aquest precepte, podem dir que el tancament que van 

efectuar els miners l’any 1977 no es pot anomenar vaga, tant per l’ocupació que van fer 

del “centre de treball”, en aquest cas seria l’explotació 07, com pel fet que en cap 

moment van deixar de treballar
16

. Pel que fa a les vagues declarades il·lícites
17

, la llei 
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 Avenç molt important, ja que es en aquesta llei on es reconeix el Comitè de Vaga com un òrgan de 

representació dels treballadors en conflicte. 

15
 És complicat de determinar aquesta part del precepte, ja que s’hauria de considerar la Mina com un 

únic centre de treball, tot i estar formada de diverses explotacions. Tot i això, s’ha de comentar també que 

aquest precepte va ser, en part, declarat inconstitucional, en el cas de que la vaga comprengui varis 

centres de treball, Sentencia TC 11/1981, tot i això, aquesta inconstitucionalitat afectaria a partir de l’any 

1981, per tant, si la mina es considera que compren varis centres de treball, els miners no haurien seguit 

de forma correcta el que recull la llei.  

16
 Altre cosa seria si analitzéssim la situació dels miners “de fora”, els quals si que van cessar en les seves 

obligacions, tot i així d’una forma “obligada”. 

17
 Precepte molt important del Real Decret Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, sobretot 

pel  moment polític, ja que en el moment en que estan recollides les vagues il·lícites, s’entén doncs, que 
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recull que aquestes seran les vagues rotatòries, les efectuades per treballadors que 

prestin serveis en llocs estratègics amb la finalitat de interrompre el procés productiu, 

les de zel o reglament, i en general, qualsevol forma d’alteració col·lectiva en el règim 

de treball diferent a la vaga, es consideraran actes il·lícits o abusius. Les condicions en 

que es va dur a terme la tancada, no es pot considerar que formi part de cap de 

característiques que recull l’apartat Dos de l’article 7 del RDLRT.  

Durant tota la tancada el Comitè va estar negociant amb la direcció i representació de 

l’empresa, i els miners no van cessar en la seu objectiu, fins que els seus representants 

no els van dir que el resultat havia estat totalment a favor dels seus interessos. En aquest 

cas es segueix al peu de la lletra el que determina l’art.8 Dos, del RDLRT
18

, i aquí 

podem entendre que l’acta que es va redactar al finalitzar el període de negociacions te 

la mateixa eficàcia que el que es s’acorda per conveni col·lectiu.  

La compareixença de dos inspectors de treball en el moment de les negociacions
19

 

respon a l’article 9 del RDLRT, on recull que la Inspecció de Treball pot exercir la seva 

funció de mediació des de que es comuniqui la vaga, fins la solució del conflicte.  

El diputat per la província de Barcelona, Ángel Manuel Perera Calle, el qual va 

proposar solucions al conflicte, i va determinar l’obligació d’arribar a un acord en un 

període de 24 hores, segueix el raonament de l’article 10 del RDLRT, en el que 

explicita que el Govern, a proposta del Ministeri de Treball, tenint en compte la duració 

i les conseqüències de la vaga, la qual va arribar implicar altres empreses que es van 

solidaritzat amb el moviment miner, les posicions de les parts, les quals no arribaven a 

un acord, i el perjudici greu de l’economia nacional
20

; en aquests casos comentats, 

l’autoritat governamental, en aquest cas el diputat provincial, podrà acordar la represa 

                                                                                                                                                                          
les que no estiguin recollides en aquest precepte són totalment lícites, per tant no es poden declarar 

nul·les, o anul·lar-les per mitjans coactius, ni sancionar de forma disciplinària als treballadors.  

18
 Menys pel que fa a la part del : “…des del moment del preavís …” 

19
 Només tenim constància escrita de la composició de la taula negociadora en el moment de la 

negociació final, tot i això, no podem determinar si només van assistir en aquell moment els Inspectors de 

Treball, o van ser-hi presents a totes les negociacions que es van dur a terme del 9 de desembre al 11 de 

desembre.   

20
 Aquí es podrien avalar amb el perjudici de retruc que rebia la central tèrmica, propietat de FECSA, la 

qual, al ser empresa pública, pot originar un problema de caire nacional, al no poder subministrar 

electricitat (tot i que en cap moment es parla de parades en el subministrament elèctric dels ciutadans). 
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de l’activitat laboral de l’empresa afectada, en el termini que ell determini correcte, o de 

manera definitiva, mitjançant l’arbitratge obligatori
21

. En el cas que la representació 

dels treballadors incomplissin la represa del treball en el cas de que aquesta els hi fos 

obligada, podrien ser sancionats
22

. 

Finalment, es l’article 11 del RDLRT, el que ens determina quines son les modalitats de 

vagues il·legals, i aquí ens podem arribar a preguntar, podríem considerar les accions de 

solidaritat que van dur a terme els treballadors d’empreses berguedanes i bagenques, 

vagues de solidaritat? Les quals entenem les que son les dutes a terme pels treballadors 

que defensen un interès aliè a la seva relació contractual, però que actuen com a suport 

d’altres treballadors en conflicte, amb els que es poden identificar, empatitzar o 

solidaritzar; si es així aquesta seria determinada il·legal per l’article 11 del RDLRT, 

concretament per la lletra b)
23

. Fins i tot, després de tots els preceptes analitzats, podem 

també determinar que no podem anomenar vaga a la tancada produïda pels miners l’any 

1977, ja que si determinéssim que aquest fet era una vaga, incorreria en vaga il·legal, 

per la lletra d)
24

 de l’article 11 del RDLRT.  

Tot i que no es objecte d’aquest treball establir la legalitat o no de la tancada efectuada 

pels miners, aquesta es podria enquadrar dins dels Conflictes Col·lectius de Treball, tant 

per que podríem considerar que aquest és iniciat pels representants dels treballadors, no 

de forma “oficial”, però si, si tenim en compte la reunió que van efectuar en el domicili 

d’un d’aquests, o si considerem que es a instancia dels treballadors al manifestar les 

seves intencions al efectuar la tancada, per tant podríem enquadrar aquests fets dins de 

l’art. 18.Uno.a) del RDL 17/1977 sobre Relacions de Treball. També hem de tenir en 

compte, tal i com hem comentat anteriorment, des del Ministeri de Treball, aquesta es 

va reconèixer com un conflicte laboral, i es també gracies a això que es van retirar les 

autoritats de l’ordre públic, per tant, també hem de considerar l’art. 19 a) del RDL 

                                                           
21

 Aquest precepte es declarat inconstitucional per Sentencia del TC 11/1981, de 8 d’abril, pel que va a 

l’autoritat del govern d’obligar a reprendre el treball, però no en el fet d’instituir un arbitratge obligatori.  

22
 Art. 16 RDLRT, els treballadors que participessin en vaga il·legal o qualsevol altre forma d’alteració 

col·lectiva en el règim normal de treball, incorrerà en falta prevista en la lletra j) de l’article 33 del 

mencionat RDLRT, que recull , que la participació activa en vaga il·legal o en qualsevol altre forma 

d’alteració col·lectiva en el règim normal de treball.  

23
 La qual es també determinada inconstitucional per Sentencia del TC 11/1981, de 8 d’abril. 

24
 Art. 11d) RDLRT, la vaga serà il·legal quan es produeixi contravenint lo disposat en el present Real 

Decret Llei, o el que expressament pactat en Conveni Col·lectiu com a solució de conflictes. 
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17/1977. Seguint aquests dos preceptes, i amb les característiques abans esmentades, el 

procediment seria el correcte
25

, i aquest tancament no incorreria en vaga il·legal.  

Quadre gràfic del anàlisis de la legislació.  

                                                           
25

 Si que es cert que el procediment tal i com l’estableixen els art. 21 a 26 del RDL 17/1977 sobre 

relacions de treball, no es segueixen al peu de la lletra per part de la representació dels treballadors, ja que 

en cap moment es fa efectiu la formalització del plantejament del Conflicte, sinó que no es fins que aquest 

està iniciat, i l’autoritat governamental es persona al lloc dels fets, aquest te un reconeixement purament 

legal.  
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IV. DE LA PAULATINA REDUCCIÓ DE PLANTILLA AL TANCAMENT DE 

LA MINA: 1986-1991. 

Després de les mobilitzacions de 1977 les condicions dels miners de Carbones de 

Berga, S.A. es van normalitzar, amb el tancament d’explotacions antigues, i l’obertura 

de noves explotacions amb maquines per treballar molt més avançades, es troba en 

l’explotació 012 una gran riquesa de capes de carbó, aquesta fa que compensi l’estat en 

les que es troben les altres explotacions, no tant rendibles. L’any 1978 comencen les 

explotacions a cel obert, l’empresa en aquell moment contava amb 1417 treballadors. 

Tot i que posteriorment, l’any 1980, tot i que la plantilla de Carbones de Berga, S.A. 

s’ha reduït, es considera un any molt positiu per l’empresa, sobren més explotacions, i 

dos anys després es construeix un funicular el qual destinen al transport de material i 

personal entre els nivells superior i inferior de la mina
26

.  

Tot i la construcció del funicular l’any 1982, l’empresa va quedar marcada també, per 

les inundacions que es van ocórrer a Catalunya a causa de la sobtada crescuda del riu 

Llobregat, a part d’afectar a nombroses fàbriques tèxtils, les quals es trobaven a la riba 

del riu, les Mines també van quedar afectades, les explotacions que es trobaven als 

nivells més baixos es van inundar, i l’empresa es va veure obligada a fer una 

reestructuració, tot i no fer for a ningú, van crear un sistema rotatiu on els treballadors 

que no treballessin uns determinats dies cobrarien del subsidi d’atur.  

 El 4 de gener de 1984, va sortir publicat al BOE l’Estatut Miner
27

, de la creació de 

l’Estatut cal destacar les noves condicions i noves regulacions del temps de treball, on a 

les quals es determinen el temps de descans pels miners, el qual ha de ser més elevat, i 

l’acotament de les jornades que es passen a l’interior de la mina
28

. Un altre gran 

innovació a destacar es la reducció de l’edat de jubilació dels miners, mitjançant el 

sistema de coeficients, en reconeixement de la duresa de les condicions laborals, també 

s’ha de ressaltat de l’Estatut Miner, la importància de la prevenció de riscos laborals, on 
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 Mau Branco, Matias O., De 1978 a 1986, op.cit, pp.116 a 118.  

27
 Real Decret 3255/1983, de 21 de desembre pel que s’aprova l’Estatut Miner. 

28
 Aquestes mesures es van implementar de forma gradual, per a que no causessin un fort impacte 

econòmic a les empreses del sector.  
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s’inclouen les regles bàsiques i la participació dels treballadors a través dels òrgans 

especialitzats, com ara, la participació a l’Institut Nacional de Silicosis
29

. 

1. Política de reducció de costos laborals. 

L’any 1986 es presenta com un dels anys més problemàtics per l’empresa Carbones de 

Berga, S.A., FECSA presenta a l’Administració Pública la necessitat del tancament de 

la mina per causes econòmiques, i oferí, com a mesura pel pal·liar els inconvenients que 

això causaria als treballadors,  feines al conreu del xampinyó o a la tala de branques de 

pi, que serien destinades cap a la central tèrmica.  

La Generalitat de Catalunya, conscient del dany econòmic que podria causar al 

berguedà el tancament de les mines, proposa una esmena
30

 als Pressupostos Generals, 

per a mantenir les mines en funcionament, proposta que es acceptada per l’organització 

Progrés del Berguedà.  

Es manté el vedat, i s’arriba a la conclusió que les Mines de Cercs son encara viables, 

les extraccions han d’anar ben dirigides, es prometen inversions tant públiques com 

privades, amb expectatives de creacions de llocs de treball. Tot i aquestes promeses, els 

miners es mostren escèptics, sobretot pel fet que ni els sindicats, ni els alcaldes de les 

poblacions que serien més afectades pel tancament de les mines no acaben de extreure 

quin serà el futur de Carbones de Berga, S.A. 

A tots aquests fets es sumen els impagaments dels deutes de FECSA als bancs, tant 

nacionals com estrangers, i la suspensió de la cotització de FECSA a borsa, causen un 

pànic generalitzat, que contrasta amb la tranquil·litat que viuen els miners, ja que tot i 

les problemàtiques que esta passant FECSA, el seus sous i llocs de treball no s’havien 

tocat. 

L’empresa s’aboca a un silenci total en referencia al seu futur, i decideix no presenta el 

pla estratègic a principis de 1987, això fa que els miners es comencin a mobilitzar, el 
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 L’Institut Nacional de Silicosis (1970), és un institució sanitària de la Seguretat Social, la qual es 

considera una unitat de referencia nacional per a les malalties respiratòries d’origen laboral. 

30
 S’estableix un vedat miner, el qual consisteix en una línia especial de crèdit industrial, amb el qual es 

constituirà una empresa encarregada dels estudis geològics per obtenir noves extraccions, i es proposen 

concessions entre Carbones de Berga S.A. i Carbones Pedraforca S.A., per tal d’aconseguir explotacions 

conjuntes.  
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Comitè d’Empresa pren la decisió, amb acord de pràcticament la  totalitat dels miners, 

de deixar de fer hores extres a partir de finals de febrer de 1987, fins que l’empresa no 

respongués les preguntes sobre el futur de Carbones de Berga, S.A., i en conseqüència, 

dels llocs de treball de tots els miners. Aquesta decisió, impulsada per CCOO produeix 

fortes discussions entre treballadors i UGT, i provoca que es comenci a patir sobre la 

suspensió de sous, a causa de la falta d’hores extres, i de la baixada de productivitat que 

aquestes comporten.  

Tot i les tensions viscudes, CCOO encerta amb la mesura, i per la pressió que aquesta 

provoca, l’empresa convoca a reunió el Comitè d’Empresa, i els exposa la situació per 

la qual estan passant: el Govern s’acaba desentén del programa de creació d’àrees 

mineres i planteja la unificació entre petites empreses per canalitzar la comercialització 

de les centrals tèrmiques, els empresaris del sector elèctric tindran la llibertat d’escollir 

qui i des d’on els poden comercialitzar el carbó. Amb aquesta mesura es pot entreveure 

la intenció del govern de l’època, optar per energies més barates, com pot ser la nuclear, 

o proveir-se de carbó importat, el qual era més barat i de més qualitat que l’estatal, i en 

el cas berguedà, del lignit que se’n extreia.  Aquest sistema dona com a resultat la 

reestructuració de la mineria, ara en endavant en un àmbit de comerç competitiu, les 

empreses mineres que no siguin rentables, seran tancades. Això acaba amb la conclusió 

de que els miners hauran de ser molt més productius, sense esperar una millora 

econòmica a canvi. 

El 16 de març de 1987, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

concedeix a Carbones de Berga, S.A. un expedient de regulació d’ocupació que afecta a 

700 treballadors
31

, a causa del foc que hi ha a l’explotació “Collet-1”
32

, els treballadors 
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 El salari d’aquests treballadors acaba sent negociat per la previsió de la situació d’atur mentre duri la 

situació del foc a Collet-1, el Comitè d’Empresa informa que es cobrarà el 80% del salari durant la 

situació d’atur, amb unes compensacions addicionals: els treballadors sense obligacions familiar tindran 

una compensació de 85.000 ptes., els casats amb un fill 95.000 ptes., i els casats amb dos fills o més 

108.000ptes.  

32
 De Collet-1 se’n esperaven treure 25.000 tones de carbó cada mes, aquesta explotació es va decidir 

clausurar, ja que a causa de l’incendi, tot i que els nivells de CO2 es creien tolerables, hi havia la 

possibilitat que la reacció oxida del lignit per la pirita que conté el carbó, produís gasos de monòxid de 

carboni que al trobar-se condensats poguessin afectar a llarg termini als miners, per tant, es tanca la mina, 

més per precaució, per intentar que no es produïssin intoxicacions, que per el risc d’explosions que 

provoques el foc present a Collet-1. 
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de Carbones de Berga, S.A. es veuen obligats a cobrar a el subsidi d’atur durant dos 

mesos, fins que la situació a l’empresa no es normalitzi, i s’aconsegueixi extingir el foc, 

es tarden tres mesos a poder apagar totalment el foc que es va localitzar a “Collet-1”. 

L’explotació es va tornar a obrir del 21 d’abril al 23 d’abril de 1987, el foc torna a 

provocar el tancament de l’explotació, i la plantilla de Carbones de Berga, S.A. 

comencen a estar inquiets. L’empresa acaba anunciant els plans de reestructuració de 

plantilla que tenen a curt i mitjà termini: tancar la mina un cop esgotades les reserves, 

amb la possibilitat d’explotar més carbó a partir de 1989, amb la reducció pal·liativa de 

la plantilla.  

Es el 29 d’abril de 1987 quan el Comitè d’Empresa dona a conèixer el pla d’empresa 

que proposa Carbones de Berga, S.A., el qual contempla el tancament de les 

explotacions de Fígols en un termini de tres anys, dins d’aquest pla, es contemplen 

varies alternatives per als treballadors: treballar a les explotacions previstes a Vallcebre 

i Saldes
33

, reduccions de plantilla mitjançant jubilacions anticipades pels treballadors de 

60 i més anys, baixes incentivades d’acord amb els plans de reindustrialització que la 

Generalitat contemplava pel Berguedà, transferències de treballadors a treballar a cel 

obert, a la construcció de la central hidroelèctrica del Pantà de la Baells i també, 

treballadors que es traspassaran a l’empresa Carbones Pedraforca, S.A. 

L’1 de juny de 1987 l’empresa tona a sol·licitar un expedient de regulació de 

l’ocupació, te la intenció de suspendre el contracte de treball de la totalitat de la plantilla 

durant dos mesos, al·legant raons de força major
34

, l’empresa reconeix el dret dels 

treballadors a cobrar el subsidi d’atur que els correspon, però suspèn el pagament de les 

cotitzacions a la Seguretat Social.  Davant d’aquesta situació incerta i de les noves 

amenaces de l’empresa de suspendre novament el contractes per les impossibilitats de 

treball, i escudant-se en causes de força major, els miners i els seus representants 

comencen a celebrar assemblees per intentar solventar, o com a mínim aclarir, el futur 

dels treballadors de les Mines de Cercs.  
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 En aquell moment es duien a terme prospeccions en aquest terreny.  

34
 L’incendi de Collet-1 causa una combustió espontània que afecta també a l’explotació Colet-2, el que 

fa inviable treballar a causa de les elevades concentracions de gasos nocius.  



31 

  

2. Accions aplicades pels Sindicats en contra de les mesures de reducció 

El 3 de juliol de 1987, el Comitè d’Empresa de Carbones de Berga, S.A. convoca una 

assemblea a Berga per informar de les mesures o propostes que volen fer a l’empresa, 

en un intent de solucionar la situació en la que es troben, i així impedir el tancament de 

la Mina. Es proposa que els treballadors acceptin treballar mitja jornada, i que aquesta 

part del salari el pagui l’empresa, per tal que els treballadors aquesta mesura no els 

suposi una gran pèrdua econòmica, es dona la solució de la resta del salari que quedaria 

fina a completar la jornada completa sigui pagat per la Seguretat Social, aquest import 

no respondria al subsidi d’atur, ja que el temps treballat a la mina presentava una base 

de cotització, i en quant al període de vacances, l’empresa respondria del 80% del salari, 

i el 20% restant se’n faria càrrec l’INEM mitjançant el pagament de la prestació d’atur. 

Els representants dels treballadors proposen treballar els mesos de juliol i agost, i 

simultàniament fer vacances, per aconseguir-ho, es proposa fer dos grups, que es vagin 

combinant i així mentre uns treballen, els altres poden fer vacances i a la inversa.  

Aquesta situació es va allargant, tot i l’acceptació per part de l’empresa de la proposta 

dels representants dels treballadors pel que fa als torns durant els mesos de juliol i agost, 

encara continuen les amenaces de noves suspensions de contractes per períodes 

mensuals, les dificultats per negociar el conveni amb l’empresa, i les manifestacions, 

cada vegada més continuades, per part dels treballadors, porta cap al 4 de novembre de 

1987, quan la Direcció General d’Indústria aprova que les explotacions mineres de 

Fígols tinguin garantides tres anys més de continuïtat, Carbones de Berga, S.A. presenta 

un pla estratègic on recullen que l’explotació que es desenvoluparà al nivell 015
35

, la 

qual presenta menys problemàtiques de cara a inundacions que les explotacions Collet-1 

i Collet-2, les quals queden abandonades.  

3. Reduccions de Plantilla i Tancament. El Tancament de les Mines de Cercs 

com a tancament “modèlic”. 1988 A 1991. 

El resultat de totes aquestes mesures desesperades, porta a l’empresa a una situació de 

desesperació, on l’única sortida que veu es la de eliminar de forma progressiva la 

plantilla, reduir-la tant com sigui possible amb les millors condicions.  
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 El qual es troba per damunt de la cota 300.  
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L’any 1988 Carbones de Berga, S.A., intenta incentivar a les empreses berguedanes a 

contractar miners, amb la “recompensa” de un milió de pessetes per a cada treballador 

que es contracti i sigui procedent de les explotacions mineres de Fígols. Un incentiu 

negociable, sobretot tenint en compte que el treballadors estigui d’acord amb aquest, les 

condicions laborals no siguin precàries, el tipus de contracte sigui indefinit, si no 

recullen aquests requisits la compensació cap a l’empresa pot variar de forma 

substancial, aquest incentiu esta pensat per la contractació de 20 o 25 treballadors, un 

cop aquests estiguin “col·locats” l’empresa deixarà de oferir-les. 

Aquest Pla Estratègic presentat per Carbones de Berga, S.A. , recull a més a més dels 

incentius cap a les empreses que contractin miners, les jubilacions anticipades, que ja 

des de 1986 es feien. Els miners de Carbones de Berga, S.A. que s’acolliren a aquest 

Pla, se’ls cursava una extinció de la relació laboral voluntària, i rebien una 

indemnització per part de l’empresa, tenint en compte que sortien amb un lloc de treball 

assegurat.  

Els treballadors que no acceptaven acollir-se al Pla Estratègic presentat per l’empresa, 

els quedava l’esperança de l’obertura de la mina de Saldes, ja que la gran majoria no 

volia deixar la mineria, ja sigues pel fet de que no volien deixar de fer del que havien 

estat treballant tot la vida, com pel fet de renunciar a tots els drets que els garantien el 

fet de trobar-se en el Règim Especial de la Mineria de Carbó.  

En aquell moment l’empresa estava formada per 500 treballadors, la plantilla s’havia 

reduït de forma exponencial en referencia a l’any 1982, on Carbones de Berga, S.A. 

estava formada per 1.220 treballadors.  

Crec que es convenient analitzar en detall tots els documents que es van generar a partir 

de les jubilacions anticipades, fins al tancament de les Mines, per poder entendre les 

estratègies que van dur a terme les dues parts, tant la representació dels treballadors com 

l’empresa, per arribar a considerar-se el tancament de les Mines de Cercs, com un 

tancament modèlic. 
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3.1 Jubilacions Anticipades de Carbones de Berga, S.A
36

. 

Quan es van establir els plans de jubilacions anticipades, es va determinar que tots els 

prejubilats, una vegada consumissin el període de prestació d’atur contributiu, tindrien 

dret a una prestació per subsidi d’atur per un termini de 30 mesos, l’inici d’aquest seria 

just al finalitzar el pagament de la prestació pels majors de 45 anys, en el cas dels 

menors d’aquesta edat, rebrien un període de carència fins al complir els 45 anys. 

Durant el període de carència, seria l’empresa la que es faria càrrec del complement de 

l’import a percebre pel concepte de subsidi.  

Pels majors de 52 anys, es va estipular que l’inici de les prestacions per subsidi fossin a 

partir de l’acabament de la prestació d’atur, i que aquestes tinguessin una duració 

lligada al compliment dels 60 anys per part dels miners, o abans en els casos que el 

miner ja tingues l’edat bonificada, i ja hagués arribat a l’edat de jubilació, la qual s’ha 

determinat que el càlcul s’ha de fer per les situacions de penositat, el RD que 

desenvolupa l’Estatut Miner fixa una edat mínima de 52 anys
37

. 

La duració del període de subsidi d’atur pels miners vindrà determinat per varis factors, 

ja siguin l’edat, les càrregues familiars i el període de gaudi de la prestació d’atur que 

anteriorment el miner a pogut percebre. 
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 Deduïm que les mesures establertes pel que fa a les jubilacions anticipades de Carbones de Berga, S.A. 

venen determinades pel Pla de Reordenació de la Mineria del Carbó (ESCP), el qual relacionem amb la 

Llei de Reconversió Industrial, pel període de 20 de febrer de 1986 a 31 de desembre de 1995. El qual va 

determinar unes mesures “especials” per pal·liar els efectes dels tancaments i els expedients de regulació 

d’ocupació que van afectar a determinats sectors industrials espanyols.   

37
 La regulació ve determinada per: Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre, sobre reducción de la 

edad de jubilación de determinados grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero, 

aprobado por el Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre: 

Artículo 2.1. La edad mínima de sesenta y cinco años, exigida en el Régimen General de la Seguridad 

Social para tener derecho a la pensión de jubilación, se rebajará en un período equivalente al que resulte 

de aplicar el coeficiente que corresponda al período de tiempo efectivamente trabajado en cada una de las 

categorías y especialidades profesionales de la minería que se especifican en la escala anexa al presente 

Real Decreto. 
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La llei 31/1984 de protecció de l’atur, millora la situació de l’atur amb la 

institucionalització del subsidi d’atur per majors de 55 anys amb càrregues familiars i 

amplia la cobertura de la prestació d’atur fins a 24 mesos amb còmputs de càlcul de 3 

mesos d’atur per cada any treballat. Però el subsidi d’atur serà d’una duració de 6 

mesos. 

Els menors de 45 anys, amb càrregues familiars, el qual estava compost a Carbones de 

Berga, S.A. per uns 55 prejubilats, tindrien dret a 24 mesos de subsidi, en comptes dels 

30 mesos programats. Es va estipular, que en el cas de que es tingués en compte per una 

possible compensació, el import d’aquesta seria: 55 treballadors x 6 mesos x 44.000 

ptes. aproximadament, suposaria una despesa de 14’5 milions de pessetes.  

En el cas dels majors de 45 anys, s’amplia el temps de percepció del subsidi a 36 mesos, 

en comptes dels 30 previstos, aquesta mesura afectava a 40 treballadors de Carbones de 

Berga, S.A. 

Els majors de 52 anys, i fins als 60, es el que legalment s’ajusta a la previsió del temps 

de durada, determinat per llei, de percepció del subsidi.  

3.2 Acord sobre l’Expedient de Regulació d’Ocupació, 1991.   

Es redacta Acta d’acord sobre l’expedient de regulació el dia 31 d’Octubre de 1991, 

aquesta recull els acords als quals es van arribar per a determinar on es redistribuirien el 

78 treballadors que en aquell moment componien la plantilla de l’empresa Carbones de 

Berga S.A. 

Aquests acords van ser referendats per majoria en assemblea de treballadors, la qual va 

ser convocada per el comitè d’empresa, i l’objecte de la qual versava en suspendre 

definitivament els treballs que es realitzaven a la única explotació activa que hi havia a 

l’any 1991. M’entres que aquest personal no fos recol·locat en una de les opcions de les 

quals es recullen a l’acord, aquests s’acullen al expedient de regulació d’ocupació. 

Amb el suport del Comitè d’Empresa, Carbones de Berga, S.A. presentà l’expedient 

amb extinció de contractes per la totalitat de la seva plantilla, amb efectes el 31 de 

desembre de 1991, aquest suport del Comitè s’aconsegueix en base a una paràmetres, i 

unes condicions per cada col·lectiu de treballadors, els quals l’empresa a de complir: 
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Les cinc persones corresponents al Grup de Directius, Tècnics i Administratius, en les 

condicions ja pactades amb la empresa 

Les quatre persones, les quals es trobaven en situació de reconeixement de una 

invalidesa en curs, segons el nivell que els hi fos reconegut; no hi hauria dret a percebre 

indemnització per les invalideses absolutes; en el cas de reconeixement de invalidesa 

permanent total quedaran lligats a les indemnitzacions que s’hagin aplicat fins a la data, 

sense perjudici dels pactes que puguin existir a nivell individual. En el cas de que 

alguna de les persones que estan tramitant invalidesa, aquesta no se’ls fos reconeguda, 

podrien optar de forma subsidiària a prejubilarse amb les condicions esmentades 

anteriorment.  

Les cinc persones que es trobaven en període de pràctiques per a la incorporació de 

treballadors a FECSA, en el cas de que fossin recol·locats de forma definitiva i com a 

personal laboral en l’empresa mencionada, se’ls reconeixia l’antiguitat ja obtinguda a 

Carbones de Berga, S.A., i rebrien de part d’aquesta una indemnització per despeses de 

de trasllat de 2 milions de pessetes, en el cas de personal obrer, i 3,25 milions de 

pessetes en el cas del personal tècnic. En el cas de que aquests no fossin contractats, es 

podien acollir a qualsevol de les altres opcions de recol·locació o de constituir-se com a 

treballador per compte propi
38

, seguint les condicions que s’estipulen a l’acord al qual 

van arribar els representants dels treballadors i l’empresa. 

Les dotze persones les quals es trobaven opositant el cos de bombers de la Generalitat 

en el cas de que aprovessin les oposicions, rebrien una indemnització de 4 milions de 

pessetes, més 500.000 pessetes per compensar el trasllat, en el cas de que el lloc de 

treball al qual els fos destinat es trobés fora del municipi on residissin en aquell 

moment. En el cas de no aprovar les oposicions, es podien acollir a les solucions de 

recol·locació que s’estipulen. 

Els treballadors que decidissin integrar-se a l’activitat minera de Calaf, rebrien 

indemnitzacions per recol·locació, a més a més d’una complementària extraordinària 

per trasllat, locomoció i/o canvi de residencia, totes aquestes quantitats, en el cas de que 

alguns treballadors escollissin l’opció, seria pactada entre l’empresa i els treballadors, ja 

                                                           
38

 Es van donar varis casos en que els miners va decidir constituir-se com empreses de tipus Societat 

Anònima Labora, els quals s’encarregaven de feines de fusteria, electricitat, manteniment, etc. i 

s’ubicaven a la Central Tèrmica, propietat de FECSA.  
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que anaven en funció de les situacions de cada miner, per tant s’havien de treballar 

segon casuística.   

Les onze persones, les quals van ser recol·locades a Carbones Pedraforca, S.A., se’ls va 

establir unes indemnitzacions de 4 milions de pessetes per persona, més 500.000 

pessetes en el cas de que aquests tinguessin que traslladar-se.  

Les 25 persones que optaven a recol·locació a una activitat industrial, o en programes 

de treball per compte propi, donat que en el moment en el qual es va fer l’acord, no es 

podia estimar l’opció que seria escollida per cadascun dels 25 miners, es va acordar una 

indemnització de 5 milions de pessetes per persona. 

L’acta recull, que en base a que totes les situacions dels treballadors que queden el 

plantilla queden totalment clarificada, els col·lectius de treballador que no es trobin en 

cap de les situacions referides, s’estudiarà cada cas de forma personal, ja que s’ha de 

tenir en compte la casuística que afectés als treballadors en cada cas, on també es recull 

una data topall per tenir previstos cada cas, per així donar seguretat als treballadors que 

els seus drets seran reconeguts, aquesta data màxima es el 15 de novembre de 1991. 

Pels casos dels treballadors que decidissin la capitalització de la prestació d’atur per 

formar cooperatives de treball associat, l’empresa va oferir tot el suport que els 

treballadors necessitessin en base a la gestió per col·laborar en la constitució i 

funcionament de les cooperatives que volguessin formar.  

Els treballadors que van quedar afectats per l’Expedient de Regulació d’Ocupació fins 

el 31 de desembre de 1991, rebran les mateixes compensacions econòmiques que 

estaven establertes per aquesta situació. 

Els incentius econòmics que va oferir Carbones de Berga, S.A. per la recol·locació dels 

treballadors en empreses berguedanes
39

, aquestes empreses estaven sotmeses a la 

condició de que es complís l’estabilitat dels llocs de treball en un termini màxim de 38 

mesos, en els supòsits de que aquesta estabilitat no es dugués a terme en aquest termini 

de temps, el grup FECSA es faria càrrec de l’execució de les garanties establertes per 

l’empresa i  de la promoció a una nova ocupació dels treballadors afectats.   
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 No només s’oferien en empreses berguedanes, cabia la possibilitat de que empreses d’altres comarques 

també s’acollissin a aquests incentius. Però es plantejava principalment a empreses berguedanes per 

comoditat i proximitat dels treballadors.  
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V.- CONCLUSIONS 

Es determinant tenir en compte, que el treball realitzat no es un treball pròpiament 

jurídic, sinó que es basa en un estudi dels fets ocorreguts durant els últims 15 anys de 

“vida” de l’empresa Carbones de Berga, S.A., la qual va fer-se càrrec de les Mines de 

Cercs. Els fets estudiats són, els que he considerat, els “culpables” del tancament de les 

Mines l’any 1991. Aquest tancament va ser molt determinant pel Berguedà, ja que les 

Mines era una de les fonts principals de treball d’aquesta comarca, juntament amb el 

tèxtil. Per tant, es pot considerar, que el realitzat, es un estudi històric del moviment 

obrer que es van dur a terme en els moments més determinants dels últims 15 anys de 

les Mines de Cercs. 

1. Un dels factors que m’han cridat més l’atenció durant tot l’estudi de la història de 

les Mines, és el sentiment de pertinença, de grup, que tenien tots els miners, fins i tot 

l’estima que tenien cap a la seva feina, un exemple es la indignació que van sentir en 

assabentar-se que havien fet una oferta per convertir els túnels que formaven les 

mines en un cultiu de xampinyons. I la negació a treballar en un tipus de indústria 

que no fossin les Mines, en el moment que es va decidir la recol·locació de molts 

dels miners que van ser víctimes de l’Expedient de Regulació d’Ocupació que va 

portar cap al tancament definitiu de les Mines.  

2. Tot i que el treball estigui enfocat cap a la negociació col·lectiva, i les pressions que 

van aplicar els treballadors en contra de moltes de les accions, i decisions, de 

l’empresa, he cregut molt determinant començar el treball amb l’accident que va 

ocórrer el novembre de 1975 a l’explotació de “La Consolació”. A part de la 

desgràcia que va significar per la pèrdua de 30 homes, aquest, des del meu punt de 

vista, va ser l’inici de la caiguda en desgracia de les Mines. La situació ja no era la 

millor, tot i venir de un període força beneficiós, ja que, tot i que per altres 

indústries havia significat tot el contrari, els períodes bèl·lics, i la dictadura40, havia 

ajudat, en part, al bon funcionament de les Mines.  Aquest accident es va cobrar 

trenta vides, però també va significar la rebaixa de categoria de la Mina, passant 

aquesta a mina de segona, i la inversió que es va haver de fer amb el 
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 Amb la menció a la dictadura Franquista, hem refereixo a que, les empreses compraven el lignit 

berguedà per no poder tenir accés al carbó d’Anglaterra, per això, en part, la dictadura va ser beneficiosa 

per aquest tipus d’empresa.  
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condicionament de les explotacions per evitar noves desgracies com l’ocorreguda 

l’any 1975.  

3. Les pèrdues que es van patir per part de “Carbones de Berga, S.A.” a causa de 

l’accident de 1975, es poden relacionar amb les noves estratègies empresarials que 

es van presentar l’any 1977, sobre l’augment de productivitat, i la disminució de la 

plantilla que volia dur a terme FECSA, la qual en aquell moment era la propietària 

del capital total de Carbones de Berga, S.A., no es casualitat que dos anys després 

de les pèrdues que van tenir, es decidissin a efectuar aquests canvis, on l’objectiu 

principal era reduir el cost que significaven els sous dels treballadors, i en part voler 

augmentar la productivitat, sense que aquests obtinguessin una compensació 

econòmica. 

4. El tancament que es va produir per poder efectuar pressió en contra de les decisions 

empresarials, l’he examinat des del punt de vista que es trobaven en un moment 

històric molt abstracte, sobretot en tema legislatiu, es troben en un moment de 

transició cap a la democràcia, just sortint d’una dictadura, que en temes de drets 

socials era molt minsa. Tot i això, s’acabava “d’estrenar” una llei que regulava els 

drets i llibertats sindicals, i les relacions laborals. Per tant, aquest tancament, s’ha 

d’analitzar tenint en compte molts factors, i el principal, i el que m’ha ocupat una 

part del treball, es determinar que el tancament que es va produir l’any 1977 no era 

una vaga, sino que s’ha d’encasellar des d’un punt de vista legislatiu en una acció 

col·lectiva, tot i que pels participants, i per l’empresa, i fins i tots els poders públics, 

es considerada des d’un inici com una vaga, amb les conseqüències que aquesta 

produeix. Ja sigui pel no cobrament dels sous per part dels miners, tot i estar 

treballant durant els 5 dies que aquests van estar tancats, com la formació d’un 

Comitè de Vaga, i la posterior acta que la reconeix com una vaga, la qual produïa 

uns drets “guanyats” per les accions dels treballadors. L’objectiu del treball no era 

determinar la legalitat o no del tancament que es va produir l’any 1977, però vaig 

creure important fer un estudi de l’aplicació de la llei de relacions laborals de 4 de 

març de 1977 (RDL 17/1977).  

5. D’aquest tancament, i sobretot de les explicacions i testimonis dels treballadors i els 

seus familiars, n’he extret es que va ser una tancada que en un inici es va viure amb 

por, com he comentat abans, es sortia d’una dictadura, feia molt temps que el 
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franquisme havia reprimit el moviment obrer, els treballadors no es veien amb força 

per manifestar-se i fer reivindicacions sobre els seus drets, o enfrontar-se en contra 

del poder empresarial, per tant, crec que es molt important esmentar el rerefons 

d’aquesta manifestació, la qual va mobilitzar a tota la comarca del Berguedà. Fins i 

tot, l’inici d’aquesta, on el Comitè de Dones, les quals eren formades per dones de 

miners i treballadores de la filatura, les quals van aconseguir mobilitzar un dels 

col·lectius que passa més desapercebut, com son les dones treballadores i mestresses 

de casa.  

Els últims tres anys de vida de Carbones de Berga, S.A van ser els mes complicats 

laboralment parlant, ja es sabia que l’empresa acabaria tancant, i per les pressions que es 

rebien per ser un dels sectors que ocupava a més gent de la comarca del Berguedà, es 

van establir una sèrie de polítiques per millorar les situacions dels treballadors que es 

quedarien sense feina.  

6. Una de les mesures que es van aplicar alhora del tancament, que jurídicament es la 

més complicada d’analitzar, des del meu punt de vista, es la de les jubilacions 

anticipades, les quals es van acordar amb pactes amb l’empresa i la representació 

dels treballadors. A part d’aquests, hi havia molts més factors, en base a legislació, 

que s’havien d’aplicar: la Llei 27/1984, de 26 de juliol, de Reconversió Industrial, la 

qual es va aplicar des de mitjans dels anys 80 fins als 90, la qual es basa en un 

conjunt de polítiques de reconversió dels sectors en crisis, en un intent de 

convergència entre l’oferta i la demanda, per assolir la reestructuració industrial, i 

així, en el supòsit d’una crisi en un dels sectors, aquesta es pogués tallar. Aquesta 

però es una llei molt complexa, i des del sector miner es van fer unes determinades 

mesures socials, les que esdevenen en un Pla de Reordenació de la Mineria del 

Carbó establert pel Ministeri d’Industria Comerç i Turisme, i a partir d’aquest, 

desenvolupat pel Comitè d’Empresa de Carbones de Berga, S.A.  

L’estudi d’aquestes jubilacions anticipades, s’ha fet com un punt més de les 

conseqüències del tancament, es de considerar, fer un estudi complert de la legislació 

que va donar lloc a les jubilacions anticipades, ja que aquesta es molt complexa, i 

serviria per entendre les mesures que va desglossar Carbones de Berga, S.A. en el 

seguiment i el desenvolupament de les jubilacions anticipades.  
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7. De les mesures preses alhora de la recol·locació dels treballadors de Carbones de 

Berga, S.A., queda clar perquè n’anomenen un tancament modèlic, ja que els acords 

entre representants dels treballadors i l’empresa, queda reflectida la preocupació que 

van tenir per cada un dels 78 treballadors, que encara eren part de l’empresa, els 

quals van tenir en compte, cada característica, els col·lectius, i circumstàncies que 

els pertocava, fins i tot es reflecteix,  que si algun treballador no queda enquadrat en 

una de les situacions que preveien, el seu cas seria tractat de forma individualitzada, 

amb l’empresa, i s’arribaria a una determinació per al ell. Dins de la desgràcia que 

va suposar el tancament de una de les industries que donava més feina a la comarca 

berguedana, aquest tancament va ser lo menys “traumàtic” possible, amb uns 

resultats, si més no satisfactoris, pels treballadors. 
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