
 



Després d’una setmana amb pluges disperses i algun ruixat de consideració, la sortida 

presentava alguns dubtes, però el matí es va llevar molt assolellat, amb alguns núvols 

que refrescaven en algun moment (ja va anar bé!!). 

Havíem quedat al Museu de les Mines de Bellmunt, per començar la nostra trobada 

amb una visita a aquestes instal·lacions.  Va ser molt interessant.  Una petita nau amb la 

història de la conca del Priorat i de les explotacions mineres des de l’època del romans, 

per poder fer-se una idea de la importància del jaciment i de com havia anat 

evolucionant l’interès en un o altre material, en funció de l’ús que se’n donava.  També 

vàrem poder veure mostres de la paragènesi de les mines: dolomita, calcita, galena, 

marcassita i, en menors quantitats, calcopirita i millerita, entre d’altres.  Ens van passar 

dos documentals: el primer en format clàssic, sobre la història recent de la mina 

“Eugenia”, i l’altre, molt més dinàmic, sobre el procés de transformació de la galena en 

plom, que es completava a les mateixes instal·lacions mineres a la fundació adjacent, en 

forma de lingots de 5 kg, d’una puresa extraordinària (99,98%). 

Després vam poder fer la visita guiada a la mina, a la galeria de la primera planta d’un 

total de 20 nivells.  Actualment, a partir del quart es troba inundada per les filtracions 

del riu Siurana.  El recorregut va ser molt didàctic i amè; potser és una altra forma de 

veure les mines, amb més tranquil·litat i sense activitats extractives per part nostra! 

 

  



 



 

 



 



 

 

Un cop fora, ens vam dirigir a la mina “Regia”, però vam estar-hi poca estona.  Qui més 

qui menys ja ha passat hores als inacabables terregalls d’aquesta mina.  Potser la “Regia 

Antigua”, molt propera, és més desconeguda.  De dimensions força més reduïdes, els 

terregalls, amb material igual al de la resta d’explotacions, permet trobar algunes 

mostres de més qualitat.  Així doncs, sense massa dificultats vam poder obtenir cristalls 

de siderita damunt la dolomita, però amb una mica més de paciència algun company va 

trobar alguna mostra d’esfalerita, algun cristall de calcopirita d’un centímetre d’aresta i 

aragonites.  No eren com els que surten de dins les galeries de la “Regia”, sinó aciculars, 

damunt els cristalls de dolomita o dins de petites geodes, però podien apreciar-se bé a 

simple vista.  Una curiositat que va complementar-se amb la troballa d’alguna mostra 

de malaquita. 

 

 



La calor apretava i l’esforç de picar per reduir les peces o obrir blocs, així com les 

pujades en equilibri pel terregall, recomanaven fer una parada per dinar.  A l’ombra 

d’uns pins, allà mateix a la “Regia” vam menjar els entrepans, comentant les troballes 

del matí i també anècdotes de sortides anteriors, en un ambient de companyonia.  

Comptàvem amb la presència d’una parella de francesos que van gaudir molt amb la 

sortida. 

 

 

 

Aprofitant la bonança del temps, vam decidir que les dues “Regia” ja havien donat 

mostres suficients i ens vam animar a desplaçar-nos al Molar, travessant el riu Siurana. 

Deu n’hi dó, l’aigua que baixava!  Però no vam tenir dificultats per creuar pel gual.  Ja va 

anar bé per netejar  la  pols que havien agafat els cotxes! Abans d’arribar  al  poble, ens 



vam aturar als terregalls de la mina “Jalapa”.  En una anterior sortida havíem entrat en 

una de les galeries, però aquest cop l’objectiu era trobar bàsicament cristalls de 

cerussita, que amb sort s’obtenen d’una mida apreciable a ull.  Dit i fet. Vam estar 

remenant una bona estona, vam poder recollir, entre d’altres mostres, uns petits  

cristalls de galena disposats damunt una placa de la pissarra típica i l’esperada cerussita.  

Sempre va bé que algú sigui el primer i ensenyi la morfologia concreta que busquem, en 

quin tipus de roca, per facilitar la recerca.  Tothom va poder marxar a casa amb mostres 

ben vistoses. 

 

 

 

En resum, una sortida amb doble vessant: per una banda la més didàctica, amb la visita 

al Museu de les Mines, i una segona part ja de recollida i exploració, amb l’encert de 

dedicar temps a la “Regia Antigua”, potser no tant visitada, però de la que tots ara en 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


