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SECCIÓ DE SENDERS 

AE TALAIA  

 
 

TOMB PEL PRIORAT  

 
Etapa 4:  PORRERA – FALSET – BELLMUNT DEL PRIORAT  

 
13 de gener de 2019 

 
HORARI PREVIST  

 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
Porrera. Esmorzar.   8 h  20 min 
Inici de l’etapa.   9 h 
 
Coll Major . Reagrupament. 10 h  05 min 
  10 h  15 min 
 
Falset. Cementiri. Reagrupament. 11 h  25 min 
  11 h  35 min 
 
Coll del Molí. Reagrupament. 12 h  20 min 
  12 h  30 min 
 
Bellmunt del Priorat . Final de l’etapa. 13 h  10 min 
Sortida cap a Falset. 13 h  30 min 
 
Falset. Dinar. 13 h  45 min 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 
 
Vilanova i la Geltrú. 18 h  30 min 
 
Notes.- 
 
** Esmorzarem al Rebost de Cal Carlets de Porrera. Dinarem a Falset; cadascú pel seu compte. 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en fun-

ció de com es vagi desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments 
imprevistos, etc). 

** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i mantingueu sempre contacte visual 
amb els que us segueixen; si cal espereu-vos. Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no 
correu ni aneu massa lents! (Penseu que aneu en grup). 

** Atenció: Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte abans de l’excursió o el mateix 
diumenge (mitja hora abans de la sortida) utilitzeu només el telèfon 692620181 (Isidre Poch). 

** El vocal coordinador d’aquesta sortida és l’Isidre Poch (692620181). En tot moment cal respec-
tar les seves indicacions. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA  
 
A partir de Porrera seguirem novament el GR-174 ara en sentit horari. Des de Porrera ens enfilarem 
vers el collet de la Sentiu i el coll Major i tot seguit baixarem vers la capital del Priorat, Falset, la 
qual vorejarem pel seu extrem nord. 
 
Passat Falset ens enfilarem vers els contraforts de la serra de les Obagues fins arribar al coll del Mo-
lí des del qual baixarem cap a Bellmunt del Priorat on acabarem l’etapa. 
 

*************************  
 
 
   Horari      Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem l’etapa d’avui a la plaça de Catalunya de Porrera, encarats al riu de Cortiella (300 m); 
hem d’anar cap a l’esquerra deixant el pont Nou a la dreta i seguir pel camí de l’Horta. 
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A la dreta, damunt del marge, podem veure-hi les lletres dels primers versos de la cançó Porrera de 
Lluís Llach. 
 
Una mica més endavant, a l’esquerra, queda l’entrada a la zona d’aparcament del poble. 
 
 0:03 0:03 0,170 
 
Arribem a la carretera TP-7403 que ve de Torroja del Priorat (299 m); l’hem de travessar i continuar 
pel camí de l’Horta que segueix per l’altra banda; a l’enforcall, a l’esquerra, hi ha un pal indicador. 
 
Baixem lleugerament i ens situem al costat del barranc de les Valls; a la dreta queden les ins-
tal·lacions esportives municipals. 
 
 0:03 0:06 0,360 
 
Girem cap a l’esquerra i travessem el llit del barranc de les Valls (292 m); pugem amb el sòl cimen-
tat. 
 
Atenció. Uns metres més endavant i abans d’arribar en una bifurcació del camí hem de deixar-lo per 
tal de seguir per un senderol que puja cap a l’esquerra; a l’enforcall hi ha un pal indicador. 
 
El senderol, amb el sòl empedrat, va pujant de moment paral·lel a una de les branques del camí que 
hem deixat; més endavant ens en separarem. 
 
Alguns trams del senderol estan força malmesos; seguim pujant. Mirant enrere tenim bones pano-
ràmiques de Porrera i cap a l’esquerra, a l’altra banda del fondal, podem veure-hi la carretera T-740 
que va de Porrera cap a Falset. 
 

 
 
 0:17 0:23 1,065 
 
Arribem al collet de la Sentiu per on passa la carretera T-740 (384 m); a l’enforcall hi ha un pal in-
dicador. Hem de seguir per la carretera cap a la dreta; a l’esquerra hi ha el senyal del punt quilomè-
tric 8; deixem un camí a la dreta. 
 
 0:03 0:26 1,250 
 
Hem de deixar la carretera per tal de continuar per un camí que baixa cap a la dreta (372 m); a 
l’enforcall hi ha un pal indicador. 
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Baix, a l’altra banda del barranc de les Sentius, hi veiem el mas d’en Roig. 
 
 0:05 0:31 1,540 
 
Passem per entremig d’unes filades de ceps (347 m). 
 
 0:03 0:34 1,715 
 
Travessem el llit del barranc de les Sentius a gual (348 m); pugem lleugerament tot fent un ampli gir 
cap a la dreta. 
 
 0:03 0:37 1,850 
 
Deixem un camí que puja cap a l’esquerra (362 m); seguim pujant. 
 
 0:04 0:41 2,160 
 
Baixem lleugerament i fem un marcat revolt cap a la dreta per tal de travessar el barranc que baixa 
del coll Major (363 m). Seguim baixant. 
 
 0:01 0:42 2,250 
 
Fem un altre marcat revolt ara cap a l’esquerra tot deixant, a la dreta, el camí que baixa cap al mas 
d’en Roig (362 m); a l’enforcall hi ha unes botes que diuen Mas del Porrerà (sic). Pugem pel costat 
del barranc. 
 
 0:02 0:44 2,370 
 
Deixem un trencall que planeja cap a l’esquerra i travessa i barranc tributari del barranc del coll Ma-
jor (376 m). Seguim pujant  pel costat d’aquest barranc. 
 
 0:03 0:47 2,500 
 
El nostre camí deixa un trencall a la dreta que puja amb fort pendent i fa un marcat gir cap a 
l’esquerra per tal de travessar el barranc. Seguim pujant; a la dreta, enlairat, podem veure-hi el mas 
d’en Simó. 
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 0:03 0:50 2,690 
 
A la dreta deixem l’accés al mas d’en Simó (403 m). Seguim pujant; ara, a l’esquerra, hi tenim el 
barranc del coll Major; a l’altra banda, enlairada, podem veure-hi la carretera T-740. 
 

 
 
 0:07 0:57 3,040 
 
Ens trobem amb un arbre al bell mig del camí (449 m); en aquest punt deixem un trencall que va 
cap a la dreta. Seguim pujant. 
 
 0:05 1:02 3,275   Reagrupament 
 
Arribem a la carretera T-740 que puja de Porrera (496 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Dei-
xem un camí que planeja cap a la dreta i seguim per la carretera; pugem lleugerament. 
 
Travessem el coll Major (501 m). 
 
 0:02 1:04 3,350 
 
Hem de deixar la carretera i baixar cap a la dreta per un camí cimentat; a l’enforcall hi ha un pal in-
dicador. En aquest punt, també a la dreta, hi ha els camins d’accés a les vinyes dels Bigotis del Gat. 
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Baixem pel costat del barranc del Barretot; a la dreta hi tenim alguns castanyers. S’acaba el cimen-
tat; ara tenim vinyes a l’esquerra. 
 
 0:05 1:09 3,640 
 
Atenció. Just abans d’arribar a la finca el Llop hem de deixar el camí i agafar un senderol que baixa 
cap a l’esquerra amb fort pendent (465 m). 
 
 0:03 1:12 3,760 
 
Arribem al llit del barranc del Barretot (442 m); el senderol el segueix aigües avall. Deixem un via-
rany que s’enfila cap a la dreta. 
 
 0:02 1:14 3,840 
 
Fem un gir cap a l’esquerra per sortir del llit del barranc i enllaçar amb un senderol que seguim cap 
a la dreta (436 m). 
 
 0:05 1:19 4,090 
 
Passem a frec d’una petita construcció i desemboquem en un camí (420 m); cap a la dreta és l’accés 
a una finca barrat amb una cadena. 
 
Atenció. Nosaltres hem de travessar el camí i continuar pel llit del barranc passant per entremig 
d’unes canyes. Uns metres més endavant deixem el llit del barranc que va cap a la dreta i seguim per 
un senderol que manté la direcció que portàvem; pugem lleugerament. 
 
 0:02 1:21 4,190 
 
Enllacem amb un camí just en el punt on hi ha un cotxe abandonat (420 m); hem de seguir-lo cap a 
la dreta. Baixem. 
 

 
 
 
 0:07 1:28 4,570 
 
Desemboquem en el camí Fondo (390 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Hem de seguir-lo cap 
a l’esquerra. Deixem alguns trencalls que són accessos a les finques laterals. 
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 0:02 1:30 4,675 
 
A la dreta queda una gran esplanada (381 m); pugem lleugerament. Seguim deixant entrades late-
rals. 
 
 0:06 1:36 5,075 
 
Se’ns uneix un camí que puja per la dreta (395 m) i poc després passem per davant de les naus in-
dustrials de l’empresa Plàstics Roda. 
 
 0:03 1:39 5,290 
 
Travessem la carretera T-740 i arribem a la creu de Santa Càndia (394 m); en aquest punt hi ha un 
pal indicador i una cruïlla de camins. Hem de continuar pel camí que surt cap a la dreta. 
 
Anem pel camí de la Barrancada que baixa enfonsat per entremig dels camps laterals i, en algun 
moment, per dins d’un veritable túnel vegetal. 
 
 0:05 1:44 5,585 
 
Travessem un camí (375 m); continuem baixant en algun tram per entremig d’esbarzers i amb el ter-
ra molt sorrenc. 
 
 0:10 1:54 6,160 
 
Passem per sota d’un petit pont i uns cinquanta metres més endavant desemboquem en el camí del 
Masos amb sòl cimentat; a l’enforcall hi ha un pal indicador (352 m). Hem de seguir aquest camí 
cap a l’esquerra. 
 
 0:02 1:56 6,315 
 
A l’esquerra deixem un camí que va cap al barranc de la Fuïna (346 m); enfront ja podem veure el 
campanar de Santa Maria de Falset. 
 
 0:02 1:58 6,405 
 
Arribem en una cruïlla (343 m); rebutgem els trencalls laterals que van cap a la dreta i seguim enda-
vant per tal de travessar el llit del barranc de la Fuïna. Pugem lleugerament pel camí que ara té el 
nom de la Fuïna. 
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 0:04 2:02 6,610 
 
A l’esquerra deixem el camí dels Fontanals i la petita capella de Santa Càndia (358 m); entrem al 
nucli de Falset. 
 
 0:02 2:04 6,745 
 
Enllacem amb el carrer del Mestral, deixem el carrer de l’Escorxador a la dreta i arribem a 
l’avinguda del Priorat que seguirem cap a la dreta (363 m). 
 
 0:02 2:06 6,860 
 
Per la dreta se’ns uneix el carrer de l’Escorxador i deixem la carretera T-710 que va cap a Gratallops 
(357 m). Nosaltres hem de seguir en la direcció que portàvem; a la dreta queda un pal de senyalitza-
ció; baixem lleugerament. 
 
 0:03 2:09 7,020 
 
Girem cap a la dreta tot deixant un carrer que puja cap a l'esquerra i immediatament girem cap a 
l’esquerra deixant el camí de les Obagues i dels Masos a la dreta; a l’enforcall hi ha un pal de senya-
lització (348 m). Seguim endavant pel costat d'un marge. 
 
 0:03 2:12 7,230 
 
Per l’esquerra se’ns uneix el camí del Cementiri i deixem un trencall a la dreta que va cap al mas de 
l’Escoda (339 m). 
 
 0:03 2:15 7,390   Reagrupament 
 
Arribem en una cruïlla davant del Cementiri Municipal de Falset (335 m); hi ha un pal indicador. 
Hem de continuar cap a la dreta pel Camí Antic de Gratalllops. 
 

 
 
 0:02 2:17 7,490 
 
Deixem un camí a la dreta que segueix la direcció que portàvem (332 m); el nostre camí, amb sòl 
asfaltat, decanta cap a l’esquerra. A la dreta hi tenim un camp d’avellaners. 
 
A la dreta queda l’entrada a una finca i una mica més endavant en queda una altra a l’esquerra. 
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 0:04 2:21 7,785 
 
Cap a la dreta surt el camí dels Cucullars (326 m). 
 
 0:02 2:23 7,905 
 
Deixem un trencall a la dreta i un altre a l’esquerra (325 m); baixem lleugerament. 
 
A l’esquerra queda una entrada i a la dreta s’hi veuen unes naus; baixem. 
 
 0:03 2:26 8,095 
 
Deixem l’accés a les naus a la dreta (315 m); seguim baixant. 
 
 0:02 2:28 8,250 
 
El sòl passa a ser cimentat; a l’esquerra deixem un trencall privat (308 m). 
 
Una mica més endavant travessem el barranc de Parellada les aigües del qual circulen per uns tubs 
soterrats. Passat el barranc, el sòl torna a ser asfaltat. 
 
 0:03 2:31 8,450 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí que baixa i uns metres més endavant en deixem un, amb sòl cimen-
tat, també a la dreta, que puja (308 m). Baixem. 
 
 0:02 2:33 8,565 
 
Arribem en una àmplia cruïlla (305 m). A la dreta deixem els accessos al mas del Sol i a l’esquerra 
dos camins, el primer va per la rasa de la Perallopa i el segon és el camí del mas del Navarro; en 
aquest enforcall hi ha un pal indicador. Nosaltres hem d’anar cap a la dreta pel camí que voreja la 
tanca del mas del Sol. 
 
 0:02 2:35 8,705 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí (307 m). 
 
 0:01 2:36 8,770 
 
Deixem un camí a la dreta i un a l’esquerra (312 m). Una mica més endavant deixem l’accés a una 
finca a la dreta; el nostre camí passa per entremig de grans talussos; pugem lleugerament. 
 
 0:03 2:39 8,990 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí; a l’enforcall hi ha un conjunt de pi i atzavara (326 m). Cap a la 
dreta, allunyades del camí, es veuen les grans edificacions del mas de Siurana. 
 
 0:03 2:42 9,160 
 
Deixem dos trencalls que surten junts cap a la dreta (332 m) i una mica més endavant en deixem un 
altre; en aquest enforcall hi ha un pal indicador. 
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 0:02 2:44 9,315 
 
Per la dreta se’ns separa un camí (335 m). Pugem lleugerament. 
 
 0:04 2:48 9,605 
 
Deixem una rampa cimentada que puja vers el camp lateral (357 m). Mirant enrere tenim una bona 
panoràmica de Falset. 
 
 0:02 2:50 9,715 
 
Deixem una altra rampa cimentada a la dreta (358 m). Pugem. 
 
 0:02 2:52 9,835 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí que puja (368 m). 
 
 0:02 2:54 10,000 
 
Passem per davant de l’entrada d’un abocador controlat (366 m). 
 
 0:03 2:57 10,185 
 
Deixem l’entrada a un camp a l’esquerra (375 m); pugem. Més endavant deixem un parell 
d’entrades més també a l’esquerra. 
 
Cap a l’esquerra tenim una bona panoràmica de la plana de Falset. 
 
 0:03 3:00 10,405   Reagrupament 
 
Arribem al coll del Molí (387 m) on hi ha una bifurcació amb un pal indicador i una fita commemo-
rativa de la Festa de l’Arbre de l’any 2000. La branca de la dreta puja vers la serra de les Obagues; 
nosaltres hem d’agafar la branca de l’esquerra que baixa vers Bellmunt del Priorat. A partir d’ací 
deixem el sòl asfaltat que ens ha acompanyat des de Falset. 
 

 
 
Deixem un parell de trencalls a l’esquerra; baixem. 
 
A l’esquerra hi tenim noves terrasses per a plantar-hi vinya. 
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 0:05 3:05 10,820 
 
El camí fa un marcat revolt cap a l’esquerra tot deixant un trencall que puja cap a la dreta; a 
l’enforcall hi ha un pal indicador (359 m). 
 
 0:03 3:08 11,010 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí (348 m) i poc després ho fa un per l’esquerra; seguim baixant. 
 
 0:03 3:11 11,195 
 
Desemboquem en un camí transversal; a l’enforcall hi ha un pal indicador (335 m). Hem de seguir-
lo cap a l’esquerra; baixem. 
 
 0:02 3:13 11,365 
 
Deixem un camí a l’esquerra i ens situem al costat del barranc dit lo Torrent (321 m). A l’esquerra hi 
tenim bosc i més enllà, enlairada, s’hi veu la carretera TP-7101. 
 
 0:05 3:18 11,750 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí que ve de travessar el barranc (301 m); seguim endavant. 
 
 0:01 3:19 11,805 
 
Arribem en una àmplia cruïlla amb un pal indicador (298 m). El camí de la dreta puja vers el mas 
d’en Mariano; nosaltres hem de seguir cap a l’esquerra. 
 
Uns metres més endavant deixem un trencall que puja cap a l’esquerra; entrem al bosc. 
 
En algun moment, cap a la dreta, ja podem veure-hi el poble de Bellmunt del Priorat. 
 
 0:08 3:27 12,385 
 
Arribem al costat de la carretera TP-7101; en aquest punt hi ha un pal indicador (288 m). Cal seguir 
la carretera cap a la dreta. 
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 0:05 3:32 12,755 
 
Passem per davant de la zona esportiva municipal i arribem en una cruïlla de la carretera (277 m); hi 
ha un pal indicador. La branca que surt cap a l’esquerra baixa vers el Museu de les Mines; nosaltres 
seguim endavant per entrar al nucli de Bellmunt de Priorat. 
 
Baixem pel carrer del Masets. 
 
 0:03 3:35 12,935 
 
Arribem a la plaça del Sindicat (266 m); en aquest punt finalitzem l’etapa. 
 

 
 
Nota.- L’autocar segurament haurà d’aparcar a la zona del Museu de les Mines; si ho fa així haurem 
de baixar fins al museu seguint la travessia de la Mina 
 

Equip de preparació (27/12/2018):  Joan Andreu, Josep Olivella, Agustí Poch, Isidre Poch 
 

*************************  
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Falset 
 
El municipi de Falset és situat a la part meridional de la comarca, i està envoltat pels municipis de 
Pradell de la Teixeta (E), Porrera (NE), Gratallops (NW), Bellmunt del Priorat (W), el Masroig 
(SW) i Marçà (S), tots del Priorat. Es troba a la zona de contacte del Priorat històric i geogràfic, a 
l’anomenat Baix Priorat, a la fossa secundària de Falset, que conforma la Serralada Prelitoral, al 
centre de la conca del riu de Siurana. El drenen els barrancs d’Aiguassals, de la Fuïna, de l’Olla, de 
les Aloses, de Barretet, de la Font Vella, de la Vall de la Pistola i de la Vall de la Sardana. 
 
Falset, cap de la baronia d’Entença, fou una vila fortificada. Tenia castell i muralla. De la muralla, 
que tancava la vila amb cinc portals, es conserva el portal del Bou, amb les armes dels ducs de Me-
dinaceli, situat a ponent, restes del dels Ferrers, i també uns 200 m del mur. 
 
Les muralles foren primer enderrocades i després refetes per ordre de Felip V. El castell de Falset, 
que hom creu que ja existia en temps dels àrabs, també fou enderrocat per ordre de Felip V, tot i que 
després va ser refet en part perquè havia de servir de caserna. El 1825 fou convertit en presó, desti-
nació en què es mantingué fins ben entrat el segle XX. Dins el clos del castell es conserven restes de 
la capella originàriament romànica, així com elements gòtics, renaixentistes i dels segles XVIII i 
XIX, especialment de la presó i de les fortificacions fetes durant les guerres civils i les dues grans 
torres fetes per Felip V, visibles des de la carretera. 
 

 
 
La part més antiga de la vila de Falset és situada a l’entorn de l’antic castell, zona que s’anomenava 
el Malanyet; aquest nucli primitiu era encerclat pel torrent de la Vila, a l’altra banda del qual va 
créixer el barri de la Font Vella. De la vila antiga no resta res d’esmentable a excepció de la finestra 
coronella gòtica de Can Rull. 
 
Cal situar el cor del poble a la plaça de la Quartera, voltada de porxos, que rep el nom de l’antiga 
pica de pedra que hi havia per a mesurar el gra i que ara es guarda al museu municipal. En un ex-
trem de la plaça s’alça l’antic Palau dels Comtes de Prades, després ducs de Cardona i de Medinace-
li, d’estil renaixentista; acull les dependències de l’ajuntament. L’estructura actual de la plaça data 
de la reforma efectuada el 1880. 
 
L’altra plaça de Falset és la plaça Vella o de la Carnisseria, lloc on antigament, i encara al segle XIX, 
s’executaven les penes capitals. Falset conserva un segon edifici renaixentista anomenat la Casa 
Gran, també conegut com el Palau dels Comtes d’Azara, nobles il·lustrats aragonesos propietaris del 
palau durant el segle XIX, que acull actualment el museu comarcal i de Falset i és la seu del Centre 
d’Estudis Falsetans. L’edifici, amb la façana acarreuada, té una gran escala coberta amb una lluerna 
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amb quatre escuts policromats. L’edifici sembla que fou bastit damunt una primitiva construcció 
àrab. Pel poble hi ha diverses cases amb dovelles dels segles XVII i XVIII, entre les quals es destaca 
el gran casal de l’abadia o casa rectoral. 
 
L’església parroquial de Santa Maria, fou beneïda el 1770 i restaurada el 1887, és una obra neoclàs-
sica amb elements barroquitzants. Té tres naus, campanar i capella del Santíssim. Dels antics retau-
les, destruïts majoritàriament el 1936, se'n conserva un d’alabastre i l’estructura de guix d’un altre. 
 
És d’estil vagament modernista la façana del col·legi Antoni Vilanova, bastit el 1909 i inaugurat el 
1916 segons els plans de Ramon Salas Ricomà. A un Modernisme més pur pertany l’edifici de la 
cooperativa agrícola, fet segons els plans de Cèsar Martinell el 1919. 
 

*************************  
 

Bellmunt del Priorat  
 
Es troba al sector sud-occidental de la comarca. Limita amb els termes de Gratallops (N), Falset (E i 
SE), el Masroig (SW) i el Molar (W). Envoltat pel N i pel NW pel riu de Siurana, a l’indret de la 
seva confluència amb el riu de Montsant, en terres relativament planeres de l’esquerra del riu, al 
voltant dels 200 m d’altitud. Hom destaca les elevacions als sectors meridional (362 i 329 m) i de 
llevant (393 m) drenades per alguns barrancs afluents al riu de Siurana com el barranc dels Molins o 
la riera de la Vila. Bellmunt és l’únic nucli de població del municipi. 
 
El poble de Bellmunt del Priorat es construí al voltant d’una capella, les restes de la qual encara es 
mantenen, bé que integrades en una edificació posterior. L’església parroquial de Santa Llúcia és de 
planta de creu, neoclàssica, bastida al segle XVIII, amb cimbori i un alt campanar incorporat. Els 
edificis més notables del poble són l’anomenada Casa Gran, antiga residència dels cartoixans a la 
vila, amb quatre vessants, possiblement del XVIII, i l’anomenada Casa del Prior, del 1846. 
 
Al Casal Cultural, on hi ha una biblioteca, es conserva, entre altres elements, una notable porta es-
culturada, de caire modernista. 
 
A l’entorn de les mines, damunt del poble, es bastí un barri per als treballadors que ja tenia una vin-
tena de cases al començament de segle. L’anomenada Casa de les Mines, constituïda el 1905, és 
sens dubte l’edifici de més interès al terme i la millor mostra d’estil modernista de tot el Priorat. El 
gran casal exempt és de planta quadrada, amb dos pisos galeria, i voltat de jardins. L’edifici, destinat 
a oficines i habitatge dels directors de les explotacions, s’havia malmès considerablement i es tro-
bava en un lamentable estat d’abandó. Des de l’any 2001 va ser adequat per formar part d’un museu 
de mineralogia de concert amb el Museu de les Mines (2002). El projecte no es va consolidar i l’any 
2006 una proposta de l’Ajuntament vol adaptar-lo en centre d’art. 
 

*************************  
 

Les Mines de Bellmunt del Priorat 
 
Fins a l’inici de la dècada del 1970, data en què foren tancades les mines de Bellmunt a causa de la 
baixa producció, aquestes tingueren un gran pes específic dins el marc de l’economia municipal. Les 
mines, de galena, de les quals s’obtenia plom, es troben situades entre el poble i el riu de Siurana; 
sembla que havien estat explotades des d’època prehistòrica i ho foren amb seguretat en època ro-
mana i islàmica. Als segles XVI i XVII el seu plom fou utilitzat en l’elaboració de la ceràmica reu-
senca de reflex metàl·lic i amb la mateixa finalitat s’exportava a Manises. 
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A mitjan segle XVIII les mines, que fins aleshores havien estat explotades per particulars que paga-
ven el delme a l’arquebisbe de Tarragona, foren declarades propietat de l’estat, que les explotà di-
rectament amb un delegat dependent de la intendència de Catalunya, fins a la guerra del Francès. 
Amb la guerra restaren abandonades alguns anys, fet que provocà la necessitat de quantioses inver-
sions per a reprendre llur explotació. El 1825 foren arrendades per 12 anys, amb un arrendament de 
25 000 sous anuals, situació en què es mantenien el 1838, quan els carlins calaren foc als magat-
zems de la companyia i a les cases dels treballadors. Abandonades de nou, es tornaren a obrir el 
1841, quan l’estat les tornà a arrendar en canvi d’un percentatge dels beneficis i amb l’obligació per 
part de l’arrendatari de refer els edificis malmesos. 
 

 
 
A l’inici de la represa ocupà 150 treballadors, que descendiren gradualment fins a arribar a una cin-
quantena el 1845. L’explotació, endegada amb capital estranger, passà després a mans catalanes amb 
la constitució de la companyia Mines del Priorat. El darrer moment esponerós de l’explotació mine-
ra fou durant la Primera Guerra Mundial, a causa de la forta demanda de plom al mercat internacio-
nal. Cap al 1960 s’extreien més d’un miler de tones l’any i el mineral era tractat al mateix peu de la 
mina; el 1970, ja en plena decadència, ocupaven encara uns 200 treballadors. A les mines “Eugènia” 
i “Regla”, de les quals s’obtenia plom, hi hagué un nou intent d’explotació entorn el 1981 per part 
d’una empresa de Barcelona que no reeixí. 
 
Actualment el públic pot visitar el jaciment principal, la mina Eugènia, i una exposició museogràfi-
ca que repassa la història d’unes mines explotades des d’època prehistòrica. Està integrat en el Sis-
tema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). 
 

*************************  
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