
 



Dissabte 25 de novembre va tenir lloc una nova sortida per als socis del GMC. Aquesta vegada 

tornàvem a la zona de Tarragona. I és que la riquesa mineral d’aquesta província donaria per 

programar un munt d'excursions. La mina escollida aquest cop està ubicada a la Conca de 

Barberà, dins un paratge esplèndid de natura com són els boscos de Poblet, a la Serra de 

Prades. Es tracta de l'entorn de la mina “Atrevida”, al terme municipal de Vimbodí i Poblet. 

El lloc de trobada va ser l'aparcament del Monestir de Poblet, on després de fer un cafè qui va 

voler, mentre tothom arribava, ens vam distribuir en cotxes tot terreny. L'afluència era 

nombrosa, 25 persones, i tant per les característiques de la pista a seguir com per la dificultat 

de poder aparcar un nombre gaire elevat de vehicles, era necessari repartir a tots els assistents 

aprofitant bé les places i reduir al màxim possible el número de cotxes. 

Un cop en marxa, amb l'Eloi de guia, es va començar l'ascens per la carena, gaudint en tot 

moment d'unes vistes espectaculars, fins a situar-nos en el punt més alt, des d'on vam tenir 

una perspectiva de tot el filó. Era important per situar-se i poder copsar la magnitud de 

l'explotació, que va ser de les més importants de la comarca. El filó de barita, molt potent, es 

perllonga durant uns quilòmetres i va ser explotat de diverses formes al llarg de la seva 

longitud, bé obrint galeries, bé fent rases que acabaven agafant molta profunditat. 

 

 



 

 

 

La primera parada tècnica ens va portar a l'anomenat filó ‘Malacate’. Deu minuts curts de 

passeig; a mig camí es van trobar unes atzurites que havien concrecionat en cercles a la roca, 

creant un efecte visual molt estètic. Un cop ubicats, ens vàrem distribuir per la zona. No era 

molt àmplia, i calia parar compte, doncs les labors havien generat un fort desnivell entre les 

zones superior i inferior de la rasa. Pràcticament asseguts i sense molta mobilitat, els qui 

estaven a tocar de la paret podien anar picant per extreure pedra fresca i la resta anar 

investigant en el terregall, peça a peça. Damunt la roca matriu es podien trobar boniques 

mostres de malaquita i atzurita, amb uns colors molt vius, que contrastaven amb l'estructura 

laminar rosa de la barita. Però calia afinar millor la vista per trobar l'annabergita, que es 

presentava en petites boletes o cristalls radials, en funció de l'espai que hagués trobat per 

créixer, i investigar totes les petites geodes que es formaven i explorar si disposaven d'alguna 

cristal·lització. Va costar acostumar la vista però al final es va poder trobar annabergita per a 

tothom, de mides variades, fins i tot apreciables sense necessitat de lupa. Una altra espècie 

que es podia aconseguir era la farmacosiderita/bariofarmacosiderita d'aspecte similar a la 

fluorita cúbica groga. Dispersa en plaques, a vegades amb els cubs ennegrits per l'òxid, també 

va passar a omplir les bosses dels assistents. 



 



El dia acompanyava a mitges, doncs el sol no s'acabava d'animar a sortir i la temperatura era 

baixa. En definitiva, feia fred. Ja cap al final va sortir una mica el sol i això no només ens va 

escalfar sinó que va facilitar la recerca, doncs les peces brillaven i era més fàcil detectar els 

minerals buscats. Tocat el migdia, ens vam enfilar de nou als cotxes per seguir la pista i, un cop 

aturats, vam aprofitar per dinar. Venia la segona part de la sortida. Ens esperava una caminada 

d'un quilòmetre i mig, aproximadament, per arribar al complex de boques de la mina 

“Atrevida”. Aquí la perspectiva canviava. Malgrat estar dins la mina, la sensació era de disposar 

de més amplitud, doncs ens podíem anar distribuint per la galeria, situats a l'entorn dels llocs 

on s'havien anat obrint geodes. Mentre hom anava picant per ampliar les prospeccions fetes, 

altres remenaven el material acumulat al terra, tots amb l'objectiu de descobrir la tan preuada 

mimetita. Una bona estona de recerca va permetre recollir bones mostres de barita laminar, 

amb tonalitats que anaven des del blanc fins al negre provocat pels òxids, oferint contrastos 

molt estètics. 



 

 

 

S'anava acabant el dia i abans que es fes fosc, un petit grup va fer una incursió a una petita 

boca de mina que quedava més apartada, sense massa esperances de trobar res més. Es va 

començar a picar i... Oh! Sorpresa! Va aparèixer un filó de galena, que es va convertir en 

geoda, i d'on es van anar extraient tot de mostres de cristalls cúbics o amb combinació del cub 

i l'octaedre, tots recoberts de mimetita d'un intens color verd groguenc. I no calia fer servir cap 

eina d'augment! L'alegria va escampar-se entre l'escamot, que es va disposar al voltant de 

l'Eloi, picador amb experiència al lloc, que anava desprenent mostres, i que eren col·locades 

amb cura a terra, ben protegides. Va passar l'estona sense que en fóssim conscients, i el 

resultat van ser unes bones peces de galena amb mimetita, suficients per a tothom, i ja més en 

concret tres exemplars espectaculars de galena cristal·litzada amb mimetita; i en un dels casos, 

amb un cristall de wulfenita de mida considerable. Amb molta cura es van embolicar i ja vam 

procedir a abandonar l'indret, aprofitant les darreres llums del dia. 



 

 

El retorn va ser més ràpid, amb les motxilles plenes i satisfets per les troballes fetes i per 

l'experiència tan enriquidora del dia, doncs vam poder estar en espais molt diferents però molt 

atractius al mateix temps i en un ambient molt amistós. El retorn per la pista, ja de nit, va ser 

lent, doncs calia vigilar amb els forats i les rases del camí, fins arribar altre cop al pàrquing del 

monestir. Llavors, sí; cadascú al seu cotxe, retorn a casa. Una sortida que es recordarà durant 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


