
EL COSTAT FOSC DE LA
TÈRMICA DE CERCS

La central tèrmica de Cercs va ser construida entre els anys 1968-1970 i va estar en
funcionament des del 1971 fins el 2011. Durant aquest 40 anys, la central va estar
cremant carbó provinent de les mines de lignit de l’alt berguedà per tal generar

energia elèctrica sense tenir en compte ni donar importància a la perillositat dels
fums emesos per la central, els quals van malmetre i molt la  flora  i la fauna de la

nostra comarca.
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40 ANYS CREMANT CARBÓ
 

 

Des d’un principi la central va cremar lignit  extret  de les
Mines de Cercs fins que un grup ecologista anomenat 
 Alternativa Verda va presentar una denúncia als Jutjats de
Berga contra la central i el seu director ja que asseguraven
que hi havia un excés d'emissions de diòxid de sofre i òxid de
nitrogen. No va ser fins el 1985 quan finalment es va posar
una sanció a la central per delicte ecològic, la primera de
l’estat espanyol.
 
Durant gairebé 15 anys la crema del lignit (amb alt contingut
de sofre), va provocar que s'alliberessin a l’atmosfera grans
quantitats d’aquests gasos nocius i van fer que es produís
pluja àcida, la qual va aniquilar tota la vegetació d’uns quants
quilòmetres a la rodona de la central. I no només la
vegetació i els animals terrestres es van veure afectats, sinó 
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QUÈ ÉS LA PLUJA ÀCIDA?
La pluja àcida és una combinació
d’àcids sulfurics i nitrics despresos
per processos industrials que quan es
barregen amb el vapor d’aigua de
l'atmosfera i aquesta aigua precipita,
cau en forma de pluja àcida. Aquesta
pluja és altament corrosiva i acidifica
el sòl, rius i llacs, acabant amb la flora
i la fauna d’aquella regió.

Foto de la central tèrmica de Cercs en funcionament

Bosc  devastat per la pluja àcida



que l’embassament de La Baells, situat a pocs metres de la
central, també en va patir les conseqüències. L’aigua de
l'embassament es va acidificar, empitjorant el medi natural de
molts éssers vius i vulneravilitzant l'ecosistema d'aquesta
zona del Berguedà.
 
A banda de provocar que es produís la pluja àcida, la central
tèrmica de Cercs també va contribuir a un altre problema
mediambiental, aquest a nivell global: el canvi climàtic.
Dels gasos que s'emetien, una part eren altament nocius al
respirar i produien la pluja àcida, com el diòxid de sofre o
l'òxid de nitrogen, però també s'emetien grans quantitats de
CO2, el principal gas causant de l'efecte hivernacle.  D'aquí a
pocs anys i gradualment es preveu un augment global de la
temperatura, a menys que disminueixin les emissions de
diòxid de carboni de forma molt dràstica.
 
 

QUÈ ÉS EL CANVI CLIMÀTIC?
El canvi climàtic és l'efecte causat per

l'activitat humana de que hi hagi un
canvi en el clima. Això és

principalment degut a l'augment
d'emissions d'alguns gasos com el

diòxid de carboni (CO2), que són els
encarregats de regular el clima de la

Terra a desde l'atmosfera.
 
 

Des del 2011 la central de Cercs s'ha mantingut tancada però
ara, quan tot just el seu entorn natural s'estava recuperant de
l'enorme petjada mediambiental que havia deixat, s'està
plantejant la reobertura d'aquesta, ara com a incineradora de
residus. Evidentment, si això es dugués a terme seria un
retrocés en la comarca que no només afectaria al medi
ambient, sinó que també podria afectar al turisme rural i a la
qualitat de vida dels veïns.

Xemaneies alliberant gasos
contaminants a l'atmosfera

En saber-se la possible reobertura de la central, molt veïns de
la comarca es van posar a treballar per evitat-ho.  A hores
d'ara la reobertura segueix sent una incògnita que en els
pròxims mesos o anys s'acabarà resolent.

Logo "No a la incineradora"

Foto actual de la central tèrmica de Cercs


