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L’any 1901 Eusebi Güell i altres socis van fundar a Barcelona 
la “Companyia General de Asfaltos y Portland, S.A. Asland”. 
L’espai escollit per aixecar la primera fàbrica d’aquest tipus de 
ciment a Catalunya va ser el paratge del Clot del Moro, municipi 
de Castellar de n’Hug.

Les raons empresarials es troben bàsicament en dos fac-
tors: les pedreres de roca calcària de la zona i la proximitat 
de recursos energètics per a fer funcionar la fàbrica. el baix 
cost energètic consistia principalment en aprofitar l’aigua de la 
capçalera del riu Llobregat mitjançant una gran canonada, la 
qual es feia servir per moure les turbines juntament amb el lignit 
del Catllaràs, el qual més endavant va proporcionar l’energia 
calorífica necessària per a la producció de ciment. Degut a 
les dificultats del transport de la fàbrica, l’empresa va tenir que 
construir un tren secundari anomenat “carrilet”, el qual es va 
connectar amb la xarxa de Guardiola de Berguedà. 

La fàbrica Asland del Clot del Moro va funcionar de 1904 fins 
1975. Els darrers propietaris la van vendre a la Generalitat de 
Catalunya l’any 1996 i actualment està adscrita al Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya. El Juny de 2005 la fàbrica 
i el seu entorn van ser declarats bé cultural d’interès nacional.
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EL CLOT DEL MORO
La Fàbrica de Ciment Asland
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