
 



SORTIDA (II) A LES MINES “BALCOLL” DE FALSET  I “JALAPA” DEL MOLAR 
 

El passat dissabte 20/06/2015 es va fer la segona sortida a les mines “Balcoll” i “Jalapa”, tot 
repetint la que va tenir lloc el passat 30/05/2015 i en la qual vam quedar un quants interessats 
sense lloc per excés de participants. 
 
En aquesta ocasió, amb un dia magnífic i sota un sol abrusador, puntualment a les 9:30 del 
matí ens vam trobar quasi una trentena de persones. Un cop fetes les primeres encaixades i 
retrobaments,  el nostre president, en Frederic Varela, es va encarregar de tota la logística i de 
repartir els dossiers explicatius que complementaren les explicacions dels nostre amfitrió. 
  
En Joan Abella, molt amablement, va fer aquest paper per segon cop. 
 

 

A causa del poc espai per a deixar els cotxes a la vora de la mina “Balcoll” de Falset, vam 
procedir a reorganitzar la comitiva de cotxes tot distribuint els presents i tot intentant omplir 
al màxim els cotxes i utilitzar-ne la mínima quantitat possible. 
 
Un cop vam ser a lloc i vam aparcar els cotxes, ens vàrem acostar al pou 2 i, sobre la capçalera 
del terregall, en Joan Abella va fer les explicacions adients per emmarcar la mina dins el seu 
context històric i per fer-nos entendre el procés d’investigació i deductiu que va seguir per a 
fer la troballa inicial de l’argent, tot il·lustrant la petita xerrada amb anècdotes i detalls 
curiosos. 
  
 



Finalment ens va donar uns consells pràctics sobre com, on s’havien de buscar i quin aspecte 
havien de tenir les mostres dels diferents minerals que podíem trobar en aquesta ocasió. 
Bàsicament, sobre quin tipus de matriu podíem trobar els uns i els altres. Un cop acabada 
aquesta introducció vam passar a regirar en el terregall on hi vam passar unes quantes hores. 
El matí va anar passant amb en Joan Abella com a punt de requeriments constants dels 
assistents cada cop que feien una troballa sospitosa d’ésser quelcom interessant. I així van 
aparèixer acantita, argent, annabergita, calcopirita, cerussita, eritrina, esfalerita, galena, 
mottramita, nepouïta, pirita, pirargirita, pirolusita, proustita i xantoconita; això sí, algunes 
d’aquestes un cop a casa i amb l’ajut de la neteja i els binos per tal de detectar-les. 
 
 

 

                        ACANTITA                                              ACANTITA                                                     ERITRINA                  

 



 
                                               ARGENT                                                                                       GALENA 

 
D’altres van anar a veure una mica els pous més llunyans:  el número 3, que està envoltat de 
les escadusseres instal·lacions mineres - xemeneia inclosa -  que s’hi veuen, més algunes 
instal·lacions de tipus agrícola; i el número 1, que és al mig d’un camp i envoltat per un 
figuerar que no permet veure’l de fora estant. En el cas de tots tres pous, estan o bé encerclats 
per una tanca o bé amb una reixa que no en permet l’accés per evitar accidents. 
 



 
 
Cap a 2/4 de 2 vam començar a recollir per anar a dinar a Can Trucafort. Alguns dels assistents, 
que tenien compromisos familiars al migdia, van haver de marxar. Al final, 23 comensals vam 
acabar entaulats amb unes excel·lents amanides i un arròs de muntanya amb cargols que va 
ésser molt celebrat. 
 
  



 

Després vam fer la típica sobretaula on vam parlar de tot una mica i vam arreglar el món 
mineralògic i algunes coses més, entre postres i gotets de vi. I després, uns cafès. 
 
I de nou a la carretera per anar a la mina “Jalapa” del Molar.  De camí vam veure diferents 
mines i/o els seus terregalls: ”Eugenia”, “Regia” i “Raimunda”, amb la que la “Jalapa” va 
quedar unida interiorment quan es van explotar. 
 
Un cop a lloc, vam aparcar i en Joan feu una breu explicació sobre la mina “Jalapa” i vam 
enfilar un corriol tot fent una petita caminada de 5 minuts fins arribar al terregall, les 
instal·lacions mineres que en queden i la galeria de desguàs del pou mestre que ens serví 
d’entrada.  Tot el conjunt és una magnífica representació de la mineria del segle XIX en el 
període d’industrialització a Catalunya, on destaquen les instal·lacions a peu de la galeria de 
desguàs i el pou mestre visible des de fora al capdamunt del puig i sobre tot la feina de 
maçoneria que s’aprecia en l’interior. 
 

 

 
L’alegria en entrar a la galeria i apreciar un canvi de temperatura que podia voltar els deu 
graus va ésser molt gran ja que la calor exterior escalfava de valent. 



Ràpidament vam resseguir la galeria principal fins el distribuïdor que ens duia a altres galeries i 
al peu del pou mestre amb voltes de canó de maçoneria. Una obra que encara avui en dia 
destaca per la seva solidesa i bona factura. Després d’explorar una mica les galeries, van 
aparèixer els martells i altres estris percussors i van començar a ésser atacats els filons de 
galena massiva i algunes dendrites de pirolusita que feien molt de goig. 
 



Bàsicament, a part de l’esmentat aquí, es van trobar micros de cerussita i alguna anglesita que 
van fer les delícies d’alguns afortunats.   
 

 

 

 

 

 

 

 

CERUSSITA 

 

Tot sortint, al cap d’una bona estona, encara hi va haver forces per veure bé les instal·lacions i 
fer un tomb pels terregalls cercant la darrera peça per a posar al sarró. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, cansats però satisfets per l’experiència viscuda i la bona companyonia, ens vam 
acomiadar a l’aparcament de la mina i vam marxar. Alguns encara vam aturar-nos a Falset per 
prendre un petit refrigeri abans de tornar cap a les nostres respectives llars. 
  
Només ens queda donar les gràcies un altre cop a en Joan Abella pel seu temps i les seves 
acurades explicacions. 
  
Fins a la propera a tothom !!!! 
  



Organitzador i guia: Joan Abella. 

Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel. 

Fotografia:  Frederic Varela, Josep Ll. Garrido i Martí Rafel.  

Correcció del text: Joan M. Ybarra i Josep Ll. Garrido. 
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Redacció del text: Martí Rafel. 

 

 

 

Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


