
PROGRAMA 
 

• 09:00 TROBADA. Davant el pàrquing del 
museu de les Mines de Bellmunt del Priorat 

• 9:30-14:00 RECORREGUT EN BUS. Bellmunt 
del Priorat - Celler Clos Berenguer - El Molar - 
Bellmunt del Priorat 

• 14:00-16:00 TEMPS LLIURE PER DINAR a 
Bellmunt de Priorat 

• 16:00-17:00 VISITA MUSEU de les Mines de 
Bellmunt del Priorat  

 
OBJECTIUS 

 
Els objectius de la sortida són explicar els 
processos geològics de mineralització que donen 
lloc a l´activitat minera del Priorat i la influència de 
la geologia en el paisatge. 
 
DESCRIPCIÓ DE LES PARADES 

 
Parada 1.- Mirador camí celler Clos Berenguer, 
El Molar (cota 196 m).   
Des d’aquest indret expliquem el context geològic 
regional. En base al paisatge que observem es 
detalla la història geològica i la geomorfologia del 
Priorat. Introduïm la importància de la geologia en 
el desenvolupament d’aquesta comarca en base 
als processos geològics que donen lloc a 
l´activitat minera i vitivinícola pel sòls únics 
existents a l’àrea. 
 
Parada 2.- Mina Serrana de manganès a 
l’entrada de celler Clos Berenguer (cota 150 
m).  
Es tracta de roques silícies de color negre  (lidites) 
d’edat Carbonífera formades en un fons marí 
profund i poc oxigenat.  La mineralització existent 
s’origina pel metamorfisme de roques riques en 
manganès, sílex i argiles. S’observa l’entrada de 
dues galeries que segueixen la capa més rica de 
mineral de manganès. 

 

 
Parada 3.- Galeries Mina Serrana restaurades 
dins celler Clos Berenguer  (cota 150 m).   
Ens endinsem en les galeries restaurades  del 
celler Clos Berenguer que es troben en l´extensió 
lateral de la mateixa capa mineralitzada de 
manganès. 
A la mina Serrana es troben minerals de 
manganès com la piroxmangita i la rodonita que 
són pedres semiprecioses. 
 

 
(font J.C. Melgarejo) 

 
 

 
Parada 4.- Mina Linda Mariquita, El Molar (cota 
197 m).  
En aquesta parada s’observa un filó en forma 
tabular que aprofita una fractura d’edat Alpina (60 
milions d’anys). 
El mineral predominant és la barita i són comuns la 
calcopirita i la tennantita. Són minerals secundaris 
d’alteració el coure natiu, la conicalcita, la goethita, 
la malaquita, l’atzurita i les dendrites de pirolusita. 
 

 
Parada 5.- Escombreres Mina Règia (cota 144 
m). Paisatge modificat.  
En aquesta parada s’observen dues menes de 
paisatge: el modificat per l’activitat minera i el 
modificat per l’activitat vinícola. Podem comparar el 
grau d’afectació de l’entorn natural degut a 
l’activitat humana. Per un costat les escombreres 
de la Mina Règia i per l’altre les terrasses de les 
vinyes en terreny paleozoic.  
 

1,5 m 



Parada 6.- Museu de les Mines de Bellmunt del 
Priorat. Visita guiada. 

 
PER SABER-NE MÉS 

 
El mapa geològic de la zona i un llibret explicatiu. 
http://info.igme.es/cartografia/datos/magna50/jpg/d 4_jpg/Editad
o_MAGNA50_472.jpg  
http://info.igme.es/cartografia/magna50.asp?hoja=47 1&bis = 
 
El treball de Ferran Colombo Piñol (2013).“La geologia de la serra de 
Montsant: aprendre a llegir els afloraments” 
http://ichn.iec.cat/pdf/Curs_GeologiadelMontsant.pd f 
 
El mapa de metal·logènia de la zona i un llibret explicatiu. 
http://info.igme.es/cartografiadigital/tematica/MetalogeneticoA200Hoja

.aspx?language=es&id=41 

http://info.igme.es/cartografiadigital/tematica/MetalogeneticoA200Hoja

.aspx?language=es&id=42 

 
El treball de Joan Abella Creus (2008).“Minerals i Mines de la Conca 
de Bellmunt del Priorat”. Mines de Catalunya. 128 pp.  
 
El quadern de didàctica i difusió d´ Esther Font (2003). “El museu de 
les mines de Bellmunt del Priorat”.  Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya. 23 pp. 
 
El recorregut geològic i miner de Josep M. Mata Perelló (2002) 
“Recorrido geológico, mineralógico y minero por la comarca del 
Priorat: desde Falset a Bellmunt del Priorat y al Molar”  

SOBRE EL TEMPS GEOLÒGIC 
 

La història de la Terra va començar fa 4500 milions d’anys  Una 
escala del temps diferent a la humana on els processos geològics al 
llarg del temps han anat modificant el paisatge que observem. 

 

 
 
MAPA I SITUACIÓ DE LES PARADES 
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