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Les sortídes i trébolIs de Camp
UlflTGE flL PflSSÍVT fl BELLmUNT DEL PRORflT

LA VISITA GUIADA

El present de Bellmunt del Priorat torna a la mina. La historia
del poblé de Bellmunt va unida a la historia de les seves mines .
Ais anys seixanta, la major part deis joves de Bellmunt treballava
a les mines de plom . Aleshores uns 450 miners baixaven cada dia
a les galeries a la recerca del mineral. Pero el plástic i d'altres
materials van acabar substituínt al plom i, l'any 1972, les mines
van tancar perqué ja no eren viables económicament. Amb el tan-
cament de les mines el poblé prioratí va caure en una lenta per
imparable davallada social i demográfica fins arribar a la situado
actual.

La revifalla que ha donat a la cnmnrna la rov/oi, ,^~
nació d'orígen deis vins del Priorat i la irrupció de l'agroturisme a la
zona, son dos aspectes que poden contribuir a aturar el despobla-
ment i a capgirar la situació.

Infominer Setcmbre 2003 - Descmbre 2003 pag. 2



-

Des de fa tretze anys, l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat
íreballa per mirar d'aconseguir una aitra forma d'exploiar les mi-
nes. No es tracta ara de treure mes plom, sino d'aprofitar
turísticament les antigües gaieries i elsiédificis abandonáis. En
eis treballs per a condicionar-íes i deixar-les preparades per a la
visita del públic ja s'han invertit 240.00 eurotfde pessetes, si be
la inversió total pujará a 600.000.

Les mines han obert recentrnent., i compten amb una botiga
on entre d'altres productes es vendrán eis preuats vins que ela-
boren eis quatre cellers de Bellmunt. Les obres d'adequació es-
tán gairebé acabades en aquests moments i només manca fina-
litzarel museu de les mineé qué s'insíal-lará a l'edrfici modernista
de la Casa de la Mina, LTúltima visita de seguretat deis técnics
d'indústria per a obtenir el permís necessah d'explotació de tot el
complex.

En un primer momerrt,!eis visitants del rectnte només podran
accedir a la mina Eugenia. Eis visitants baixaran cent escales
que eis portaran a uns 45 metres de-profunditat. Durant el recor-
regut, de 400 metres de longitud, un acbmpanyant explicará so-
bre el terreny com treballaven eis miners antigament. Fins iíqt
podran veure una de les vagorietes que s'utilitzaven per a traslla-
dar el mineral de plom fins a l'ascensor.

En un segon moment s'obrirá al púbiip la mina Regia, on está
projectat organitzar excursions d'aventilp, ¡amb liums de earbur.
per un recorregut de tres quilómetres av*!20irrietres de profundi-
tat, la qual cosa constituirá un atractiu túrístic únic a les nostres
comarques. En el museu de les mines jes un arfibiciós projecte
que compta amb la col-laborado técnicapdeí faus&u de la Ciencia
de Terrassa . S'hi exposaran des de raJnersis oí>m la pirita o la
galena fins a Íes eines i eis estris que fetén serviréis trebaüadors:
martells perforadors, bracos hidráulics, ítems, pies... La maquina-
ria pesada s'exposará a ('exterior dejlrecinte mes endavant.
Belimunt no sois voi recuperar Íes minel materialmení sino tam-
bé el record de l'activitat minera d'altreíemps.

Per al día 4 de desembre, per santa Bárbara, ja es prepara
una testa durant ia quai es recordará la testa deis miners d'altre
temps. Aleshores, l'empresa minera que explotava el jaciment
pagava el vermut en una taverna, se sortia en processó i es llen-
gaven coets. Será un homenatge ais miners andalusos i catalans
que van treballar a Belimunt del Priora!,

La visita a la mina, per proximitat al poblé (200 metres) i peí
SSU atractiu es una de les activitats aconsellades i "obligadco" a
Belimunt.

i! Les mines i museu es poden visitar: eis dissabtes a les 11, a les
i:12.30h. i a les 16h., i eis diumenges a les 11 i 12.30H. o concertant
visita previa-a la l'Oficina d'lnformació i Turisme de Falset (tei 977
831701). El preu es de actual 3- per persona.

En ia visita guiada, primer us mostraran el museu i tot seguit
baixareu a la mina, a la planta O, de les 18 plantes que té (mes de
450 m. de profunditat). En aquesta galería podreu observar el siste-
ma d'explotació deis filons (per barrancs i embastides), restes de
minerals (galena, miHerita), veritables barrancs, formacions calcári-
es (estalactites i estalagmites).

Ruta turística de les Mines. Casa de les mines. Construida al
1905 en estil Modernista. Esgiésia de Saeta Llúcia. Neoclássica,
Segle XVIII. Turó del Serrai. Vista Panorámica. La casa gran, tocant
al Riu Siurana, antiga residencia deis cartojxans.

HISTORIA

Poblado d'antiga.tradició minera que, a causa de l'abandona-
ment de íes mines, actualment té com a activitat principal ¡'agricultu-
ra, encara que mes de la meitat de! terme es erm.

Ja en l'época deis ibers s'inicia i'activitat minera, que van seguir
eis romans, que es dona per acabada a fináis del segle XX.

La historia de Beümunt del Priorat, va índiscutibiement Migada a
la historia de les mines exístents al seu territori, de les quals ja se!n
fa esment des de l'antiguitat. Aqüestes mines, situades entre el po-
blé i e! riu Siurana, foren ja explotades amb tota seguretat durant
l'época romana. Fins i tot, h¡ ha possibiliíats que eis filons a flor de
térra fossin utilitzats anteriorment pels pobladors ibers.

El poblé i la major part del seu terme foren annexionats a la
Cartoixa d'Escaladei molt mes tard que altres pobles del Priorat his-
torie. El 1218, l'arquebisbe Espárec de la Barca cedí ais cartoixans
eis delmes i les primícies.

A partir del 1553, Belimunt es agregat a Falset, al qual va pertá-
nyerfinsal s. XIX. Amitjansdel segle XVIII, les mines que fins ales-
hores havien estat explotades per particulars que pagaven el delme
a l'arquebisbe de Tarragona, que en tenia la senyoria, foren declara-
des de propietaí pública i explotadas fins a la Guerra del Francés.

Després de la guerra s'hi feren importants inversíons per posar-
ICO do nOU On oxplotaoió i foron ooeü/^ísr? r>n r»rr«n/-í^rvinrtt Hi iront jar-

guerres carlines, el poblé era mes aviat favorable ais liberáis, pero
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com que no comptava amb torces sutldents, fou assaiíat i oeupat
pels cariins de Cabrera \'a¡ nes ei
mineral de plom que necessítaver,r .«va fábrica de r<
cions de Miravet. Després calaren foc :¡l-iacions
companyia arrendataria, que hagueren de se-

V;:-".. :

A mitjans del s. XIX, l'Esi; á de nou le;: aixó va
fer que el poblé es recuperes molt aviat deis es ¡a fil-
loxera, que tant va afectar els pobles del Priorat. D . X;
l'exploíació de les mines de plorn assolí punts cu ¡Jany
1970, ja en plena decadencia, le"§=rnínes encara do .-up&-
ció a 200 treballadors, pero darrerament, i corn tantes altres em-.
preses, han hagut de tancar. ^fe

Les mines de plom a Bellmunt van sefaxplotades
1973 que es van tancar com a explotado î|̂ |a,L'est
s'obren com a visita turística dins d'un complex: Cf se
(estil modernista), foneries, torre de la gájaia,
ees de restaurado, i s'habilitat un antíga ñau deis:te;
museu, per poder entendre i conéixer elslreballs d'm
mineral de plom; la galena. :

írs com &-¿
raccio

Celebren festes el 13 de desembre, tesa ría. Liúcia, i
el 28 de desembre, els Sants Innocents. Ei ¡' desembre,
últim dia de les festes majors deis Sants Innoi celebra un
diñar de germanor, amb un menú tradicional: fesoís a ¡a cassola í
bacallá fregit. Aquesta festa es coneix com la badejada o festa
del bacallá.

GEOGRAFÍA

Municipi del Priorat, situat a prop de Falset, ocupa un turó
enmig d'una plana entre muntanyes com les que s'estenen per
toí el Priorat. El terme té una extensió de 8'93 km2, delimitat al

nord i al nord-oest peí riu Siurana. També travessa el terme el bar-
ranc deis Moiins. La vila, a 261 metres d'altitud, es l'únic nucli de
poblado del municipi. Per veure una vista panorámica, ens podem
arribar fins el Turó del Serraí.

L'activitat económica mes importan! es ¡'agricultura, amb el con-
reu de vinyes, oiiveres, avellaners i ametllers.

La Cooperativa Agrícola fou fundada i'any 1917 i agrupa la totali-
tat de pagesos del poblé. Bellmunt es un deis pobles del Priorat que
en el transcurs deis últims cent anys ha conegut el creixement demo-
gráfic i després una davallada espectacular, a causa deis alts í bai-
xos de les ¡nstaHacions mineres.

El municipi forma part de la zona de prodúcelo de tres productes
que sobresurten per la seva qualitat: l'Aveilana, ei Vi i l'oli d'Oiiva
Verge Extra.

_ alteen amb les etiquetes de qualitat de:
1°,- Deiu l'Origen «Avellana de Reus» 2°.- Denominado

d'Origen «Priorat» 3°.-Denominado d'Origen «Siurana».

GEOLOGÍA

Lageologia del sector ve marcada peí plec anticlinal de Belimuní.
Ei camíijjue... puja de Sant Pere a Bellmunt ho fa peí flanc nord de
Tantico." a davalía cap ai Coll de Hiera de Massa ho fa peí seu
vessa

- | íes ultimes manifestacions de la formado del
seva direcció est-oest segueix la mateixa tendencia que

tres principáis de la serralada. Es una muntanya formada

Aquest anticlinal es una bona':n|bstra didáctica d'aquest ti pus d'es-
tructures geológiques. De dalt Termita es veuen clarament tots els
elemente tipies d'un anticlinal: eis dos flanes i l'eix, que cabussa lleu-
gerament a Toast. L'erosió del riu Ges en fa un anticlinal tallat trans-
versaimen -oció de) p!ec.

Entre Torelió i Sant v -¡ts son quasi subhoritzontals.
ida que ens aproper; j| s'inclinen lleugerament cap

al sud (turons at voltant dei : Torelió}. Prop del Serrat la
inclinado deis estrats arribara Tins a uns 50° sud. Ais voltants de
Termita la inclinado també es d'uns 50°, pero ara cap al nord ja que
está en Taitre flanc del plec. Costa observar i'eix de ¡'anticlinal per-
qué está erosionat i no coíneideix amb la carena actual de la munta-

Eis gresos de la formado Bellmunt, que son eis mes antics ¡ inte-
riors de ('anticlinal, del Coll deis Cristians Vells a ¡a carretera nova de
Bellmunt; son de coiorsj/ermellosos i terrosos. També podem trobar
lutiíes i algunes passades de conglomeráis. Els gresos de Puigsacalm,
es traben per seDre deis de Bellmunt, son de color gris biavós de gra
fi. Son roe -5 dures i compactes, que formaran les crestes mes
sobreson de la penya on hi ha situada Termita. Hi ha també

.formacions de microconglomerats. Les margues de Vic son la capa
mes superficial, i son de color gris ciar i de fácil fragmentació. Hi ha
una important presencia de fóssils marins (bivalves, equinoderms,
crancs, ...). Es pot observar un fenomen tipie de les margues: els
turons testimoni amb els seus vessants aixaragailats i Tesplanada
del cim poblada de vegetació (Serrat de la Guardia).

La riostra visita

El dia 5 de juliol. una representado del grup, varem gaudir d'aquest
meravellós viatge ai passaí, on els guies ens anaven explicaní la
historia de Belimuní i Íes seves mines. El com i quan de cada recó, la
gent i e! treball que allá es felá, el patiment i les histories del lloc, i un
munt de coses mes.

A l'entrada, un curt passadís pie de viírínes amb utiliatges i docu-
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ments del pasat ens portaren a un altre temps, en el que les ne-
cessitats eren la situació diaria en la que es trobaven eis treballa-
dors de la mina.

L'únic nivel! que podíem visitar de la Mina Eugenia era el pri-
mer. El segon nivell estava a punt de ser visitable, ja que només
faltaven completar unes poques instal-lacions per acabar l'il-
iuminació d'aquest.

Várem baixar per la porta d'accés que es troba a l'altre costal
de la recepció. L'accés era bo, i en unes condicions de seguretat
adients per a persones de totes les edats.

Meníre baixávem ens venien al record les vegades que ho
havíem fet en unes condiciones mes desfavorables, quan ho fé-
íem per recol-lecíaf els éxemplars que ara tenim a les vitrines,
recordant les Histories que hem passat. No corrí ara, tot il-lumirtat
d'una forma acurada, on gaudirem del que en unes llanternes no
podíem veure tlavers. ;:í :!\ .<•''"->

L'itinerari era pie de reproduccioás de miners treballant-hi, en
els equipaments de ¡'época i fent les tasques que eren les própi-
es de ('explotado.

Sortirem satisfets d'aquella hora curta que va durar ei recor-
regut, on tot el seguít d'históries que anavem escoltan!, feia qué
el temps passes mes depressa.

El lloc de sortida era un nivell sofrdel que entrarem que arta-
va a donar al que queda encara :de ('escombrera. Corn a bons
minerálogistes aprofitárem períBuscar algún exemplar peí lloc.
Uns teniren mes sort que altrss en tes troballes, pero- encara hi
ha alguna cosa interessant per recollir.

També várem fer.üha recerca per la mina Regia Nova, la qual,
hi ha un projecíe per incloureu-ía en la visita en un futur, en la que
es van fer troballes de certs cristalls interessants de la paragéne-
si local, i va completar una diada mineralógica molt interessant.

Un bon diñar va donar punt i final a aquest viatge al passat pie
d'história i de records. ::. :

(.'experiencia l'hem de tornar a repetir, no h¡ ha dubte, i ho
recomanem a totijpm que vulgui gaudir d'una diada mineralógica
plena, amb históriiH recollida de minarais.
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- La térra del dólar. L'activitat minera al poblé de Belimunt del
Priorat. GENERALIW DE CA^LJJNYA-Indústria í energía
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- BELLMUNT DEL PRIORAT, Exposicio «Les mines de
Belimunt del Priorat: recull fotografíe», organitzada per Carrutxa,
amb la col-laborado de l'Ajuníament i;la Parroquia. A l'Abadia.

LA TERRA DEL DOLAR. L^Acíivitaí Minera al Poblé de
Belimunt del Priorat.

Autor Joan Abella Escuer.
Col-lecció: Temes d'Etnoiogia de Catalunya, 2.
Edició: Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana.Generalitat de Catalunya, Departament de
Cultura. Barcelona, 2001.145 pagines. Tiratge de 800 exempiars.

Aquest llibre es el fruit de les recerques presentades dins del
programa de l'lnventarí del Patrimoni Etnológic de Catalunya,
endagaí el 1994 peí Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana de ia Generalitat de Catalunya per Joan

Abella i Escuer, antropóleg social i expert en temes de Museoiogia i
Antropología i pertanyent a un equip d'investigadors de l'associació
Carrutxa (associació cultural creada a Reus el 1980 dedicada a la
recerca i la difusió del patrimoni etnológic). L'associació va presentar
la proposta "Inventan del Patrimoni Etnológic del Priorat" amb l'objectiu
d'estudiar i donar a conéixer quatre ámbits de recerca a ia comarca
tarragonina: ia religíositat, el folklore, la festa ¡ l'economia. El treball
d'Abella s'inclou en aquest darrer tema, tanmateix toca també ais
altres tres ámbits.

El llibre es s'estructura en dues grans parts: Una primera sobre la
Historia de la minería i la metaHúrgia al Priorat, on fa incidencia en
els origens prehistórics de la minería i i'evoluci, a través del món antic
¡ l'edat mitjana, a l'época moderna. Fa també un estudi detallat de la
historia mes recent de les Mines de Belimunt ¡ el Molar, l'empresa
Mines del Priorat S.A. (1910), coneguda anteríorment com a empresa

;:Folch i Albiñana.

En ia segona part del
llibre es destaca l'estudi
de camp que beu de les
fonts oráis deis vells
miners i de fonts mes

..actuáis -entre elles la
del nostre consocí Joan
Abella i Creus-, fent
una interessantissima
explicado deis íreballs
a l'interior de les
gal-lenes i de iesfeines
a les instal-lacions
mineres per ;a la
separació de la mena i
les activitats de la
fundicíó. Per acabar,
fautor aprofundeix en
les rel-lacions entre
l'empresa i eis
trebaliadors (la colonia,
l'economaí, el "serve!
medie...) i en les
relacions socials que s'establiren entre uns pagesos que treien el
fruit de la térra amb suor i esforc ppc recompensa!, i uns miners que,
malgraí la seva perillosa feina, tenien un sou mes elevat. "Pugen els
del Dólar, pugen ets del Dólar" cridaven els botiguers de Falset en
veure'ls venir a fer despesa. En els tres apéndixs trobarem dades
económiques de les Mines del Priorat, S.A. (extretes de documents
abandonats recolüts per una ve'ína a la Casa de les Mines), dades
mineralógiques prove'ídes pels treballs de Joan Abella i Creus i Josep
M. Mata i Pereüó i uns gráfics sobre ia demografía de Falset, Belimunt
í El Moiar.-.;A la bibliografía, una mica minsa, trobem a faltar, entre
d'altres, els treballs publicáis a Minerálogistes de Catalunya i estudis
geominers de la zona amb el pes de tesi doctoral. El llibre ve ¡Hustrat
amb interessants fotografíes antigües i modernes en blanc i negre.

MINERALS I ROQUES DELS PAÍSOS CATALANS

Autora: Palacios Pérez, Laura
Col-lecció: Pórtic Natura.
Edició: Ed. Pórtic. 286 pág. Barcelona 2003.
Preu: 21.01-

Aquest nou llibre-guia está destinat al públíc juvenil. Conté una serie
de fitxes de minerals i roques de les nostres Ierres, amb unes
descripcions i ¡Hustracions orientades mes a Censenyament que al
col-leccionista que s'inicia.

Té punts febles com les petites fotografíes deis minerals i roques,
aixó sí a tot color, i un potit mapa dolo TaTouo GcUdiailb tíll UdUa íltxá

amb uns punts vermells que indiquen on s'ha trobat el mineral i que
fan impossible identificar la població.
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Ai nostre Local Social, a partir de les 19:30h. 15 Assamblea General Ordinaria de Socis. A les 19:30h, en
primera convocatoria ¡ a les 20h en la segona, segons el
següent ordre del dia: Presentado del balan? económic
de l'any 2003 i deis pressupostos del 2004 i de les
respectives aprovacions si s'escau. Pregs i preguntes.

22 Tertulies mineralógiques i determinado d'espécies minerals.
A partir d'aquest dia enviarem un altre Informiner.

OCTUBRE
9 Visuaiització de fotografíes de les passades

excursions i recomanacions perfer-les amb qualitat
óptima, a cárreg d'en Margal Vera.

16 Tertulies mineralógiques i determinado d'espécies
minerals

23 Reunió al voltant deis "Binos"
30 2° Mecadet d'intercanví de minerals del mes

d'Octubre, ja que .el proper: dijouB/idia 6 n.o hp
podrem fer.

NOVEMBRE
6 El local estará tancat, done estarém a Expominer

preparant la nostra participado ( dies 7, 8 i 9)
13 Aquest dijous el dedicarem a canvi d'impressions

sobre les nostres vivénciesífnineraiógiques de la
passada Fira d'Expominer. %

20 Tertulies mineralógiques i determinado d'espécies
minerals. ;;
27 Reunió al voltant deis "Binosp

DESEMBRE
4 Mercadet d'iníercanvi de Minarais
11 Tertulies mineralógiques i determinado d'espécies
minerals,
18 Reunió al voitant deis "Binos";
Atenció: els dies 25 i 1 de gener del 2003 (Nadal i Cap
d'Any), cauen en dijous, no cal elir que iétlocal estará
tancat.

GENER 2004 i
8 Mercadet d'ihtecanvi de Minérals

PIRES
Del 31 d'Ocíubre al 2 de Novembre. MUNICH 2003
Dies 7, 8 i 9 de Novembre. EXPOMINER. Junt al present
ínfominer incluím dues invitacions. Vegeu anunci inclós.
Primer diumenge de Marg. Celebrarem el 26é Aníversari de la
m FIRAÍDE SANT CELONI.

EXCURSIONS
Octubre 18: Treball de camp a l'AIt Maresme, Relacionat amb
skarns poc investigáis i coneguts.
Novembre 15. Túnel de Viella i Víialler. Minerals: sulfurs i silicats.
•Deserribre 6. Tora. Minerals: Celestines I guixos.
Desembre 28: Comarca de la Selva. Minerals: Ortosa, quanj i
silicats. ;

- informado de la primera excursió: Jordi Coca. Tel 93-3307172
- Informado per a les 3 ultimes excursions: Manuel Moreno.
Teí: 93-4773890

NOTA: Per participar a íes excursions cal dur el rehuí de la quota
de soci de I 'any en curs. El guia de les excursions no es
responsabilitza deis danys i perjudicis deriváis d'accidents que
poguessin succeír a causa de les negligéncies deis participants,
esseni I'única responsabilitat del soci i familiars o amics
acónipatiyanís. La participada a les excursions comporta, dones,
¡'acceptació irrevocable ¿'aquesta normativa.

NOTICIARI
Necroiógiques %
Hem perdut un estimat cómpany. Un
company i un amic, que mercadet rera •
mercadet, en les sortides, en les xerrades,
en tot, ens feia gaudir d'una alegió per
l'afició, veient com prepara va les se¥és pe-
ces, com gaudia de les petites merS/elles^
que portava, com ens encomanavajfei setíj: f
entusiasme pels minerals.
En ha deixat en Guillem Pascual i ¡partí, a¡
l'edat de 85 anys, amb una il-lusió-per la
mineraHogia i per tot el que l'envoltava, que
molts voldriem. En tenim un record dfeil mo!t;:r i
entranyable, i estem orgullosos tí'jhaver
estat el seus companys ¡ amícs. No tenim
prou paraules. El trobarem molt a faltar.

. •

: . ; . - - -:—-

10-12 Octubre 2003
FERiM

INTERNACIONAL
DE BILBAO

BILBOKO 150-9001

Plaza Pedro Ma Basterretxea, 2 - 48013 BILBAO • Tel. (34) 94 428 54 00 - Fax. (34) 94 442 42 22
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