
FITXA D'INVENTARI PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECT ÒNIC 
 

Núm. catàleg: P09 Identificador: MINA DE BAIX 
Terme municipal: EL PERELLÓ Comarca : BAIX EBRE 
Coordenades UTM: X: 308051.7; Y: 4528212.9 Alçada snm: 118 
Núm. jaciment IPAC:  Codi de registre IPAC:  
Règim jurídic: Municipal Cronologia: XVIII - XIX 
Protecció:  
Tipus de jaciment: Font, mina d’aigua, pou 

 
Referència cartogràfica:  
 

 
Base topogràfica 1:5.000. ICC 

 

 
Ortofotomapa 1:2.500. ICC 

Situació:   La Mina de Baix es troba venint pel camí des de la població del Perelló, 
pel camí del barranc de les Comes. Es troba al costat esquerre del 
barranc. Està envoltada de vegetació però l’estructura no es conserva 
totalment, ja que falta la coberta. 
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Notícies històriques: 
 

La «Mina de Dalt» porta la data de 1869 i la «Mina de Baix» porta la data de 
1879. Ara bé, aquestes són les mines actuals. Abans n´hi havia dues més situades a pocs 
metres d’aqueixes, al mateix barranc, talment com ara està el «Pou del Barranc». Encara 
es noten perfectament les dues boques de forma ovalada per poder resistir millor les 
barrancades. Però algunes d’elles [de les barrancades] va cobrir-les i per això es va 
decidir fer-les de nou a la vora del barranc, amb boca més gran i protegides de les 
avingudes de les aigües torrencials, tal com es poden veure avui en dia. Es de destacar 
l’abundant caudal de la «Mina de Baix» (Boyer - Pallarès, 69). 
 
 
Descripció: 
 

Més que una mina pròpiament dita, es tracta d’un pou o cisterna, amb planta 
circular a l’interior de 4 m de diàmetre i forma quadrada a l’exterior, sense la coberta, 
que ha caigut. La fondària és d’uns 8 m, tot i que és probable que totes les pedres de la 
coberta estiguin al fons del pou. El nivell de l’aigua està a uns 2 m de la boca. Per 
accedir a la boca hi ha un replà de pedra. Un muret de 75 cm d’alçada i un gruix de 35 
cm que fa de protecció per tal de no caure a l’interior. La boca està feta també amb 
maons i és un arc ogival de 35 cm de gruix i 50 cm d’ample, amb una alçada de 130 cm 
i 270 cm a la base. Damunt de la part central d’aquest arc, en un maó col·locat pla, hi ha 
la inscripció AÑO 1879.  

 
A l’exterior de la construcció hi ha algunes parts argamassejades amb ciment, 

mentre que l’interior es poden veure les filades irregulars de pedra. Una reixa de ferro 
moderna tapa la boca frontal i serveix també de protecció. Al costat esquerre de la 
construcció es poden veure algunes piles de pedra i les restes d’un abeurador per als 
animals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Alçat extret de PÉREZ SUÑÉ, J.M., RAMS FOLCH, P., Neteja i documentació de les fonts, pous i mines a 
l’entorn del Perelló, Servei d’Arqueologia, 2015. Informe inèdit. 

 
 


