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En aquesta ocasió ha estat el nostre interès veure les mines en galeria més antigues 
d’Europa: Centre d’Interpretació del Neolític. 
 
S’inicia la visita amb la presentació d’un audiovisual que ens permetrà anar coneixent tot el 
que fa referència a l’obtenció de la variscita, mineral semipreciós utilitzat únicament per a la 
confecció de joies i també les peculiaritats de les mines, mentre ens anem inserint en 
diferents aspectes, pel que fa a l’entorn natural, de l’època neolítica: joies, creences, 
relacions socials..., a través de tres laboratoris definits pel medi natural, tecnologia i ésser 
humà. 
 

 
 

Tot seguit ens endinsem en l’anomenada Mina Didàctica, interessant reproducció d’una mina 
que ens portarà a conèixer, no tan sols la tecnologia minera, sinó també els posteriors usos 
que varen tenir les mines. 
 
Ha estat molt interessant poder visitar la Mina Real, efectuant un recorregut per les galeries 
d’aquest jaciment, obert al  públic l’any 1993, apreciant que la seva importància no tan sols 
rau en la magnitud de l’excavació, sinó també en les troballes interiors, essent la més 
important la Venus de Gavà, una de les poques representacions religioses del neolític 
existents a la península. S’han detectat, durant els darrers trenta anys 95 boques de mina. 
Però el més important, a part dels objectes trobats, és el fet que explica el desenvolupament 
de la comunitat neolítica a través de dues grans pistes: l’explotació minera i la variscita. 
 

 
 



La mina central i l’excavació contempla una mina original de variscita i permet conèixer com 
treballen els arqueòlegs a les excavacions. 
 
A través del recorregut es va apreciant la diversitat de paisatge, plantes, animals, eines, 
reproducció de restes humanes, objectes simbòlics i funeraris, tot referit a l’àmbit de les 
mines. 
 
En sortir del Parc, s’ha anat a dinar a Cal Llong, masia del segle XV de magnífics portals 
adovellats amb pedra vermella i un destacat rellotge de sol d’estuc. 
 
Per la tarda, l’assistència al teatre a Barcelona per gaudir del musical “La bella i la bèstia”, 
serà el colofó d’aquesta sortida. 
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