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Descripció
Entre els fons del Vinseum hi figuren conjunts de materials arqueològics procedents de
diversos punts del terme municipal de Begues. Alguns, entre els quals hi ha tres destrals o
aixes de pedra polida i fragments de ceràmica ibèrica, únicament poden ser atribuïts al
municipi, sense més precisió. D'altra banda, però, hi ha dipositats també materials
arqueològics procedents dels jaciments de la Cova de Can Sadurní, de la Cova
Cassimanya, i de Can Jaques. Hi ha també materials procedents de paratges coneguts com
‘Ermots de Mas Ferrer' (Can Ferrer?), entre els que hi figura una aixa i diversos fragments
de ceràmica; així com fragments de ceràmica procedents del ‘Camp Grau-Mitjans', de ‘Cal
Anfruns' i del ‘Camp Gras'. També hi ha elements de sílexs procedents de ‘la Morella'.Una
altra col·lecció important és la de minerals, que inclou exemplars procedent de Begues.
D'aquesta manera podem trobar-hi cristalls romboèdrics de calcita, estribina, magnetita
cristal·litzada en octàedres, impregnació dendrítica de pirolusita, gres amb moscovita,
cristalls de quars en prismes hexagonals, quars lletós i quars rosat, lidita, guix, dolomita,
ocre i calcita sal de llop. No es coneix el lloc exacte del què van ser recollits aquests
minerals. Finalment, al Vinseum entre la col·lecció paleontològica existeixen exemplars
procedents de Begues. Per que fa als mol·luscs, s'hi troben dipositats exemplars de
‘Daonella lommeli', de ‘Platyceras', d' ‘Orthoceras' i de ‘Terebratula vulgaris'. Pel que fa als
trilobits, hi ha ‘Denckmanites miser', ‘Harpes' i ‘Phacops'. Hi ha també un fòssil coral·lí de
‘Zaphrentis' i un de botànic de ‘Mentzelia mentzeli'.

Història
Els materials arqueològics procedents de ‘la Morella' van ser dipositats pel Sr. X. Virella l'any
1993. El Sr. Mitjans hi diposità algunes destrals/aixes en una data no precisada. El Sr. J. Miret i
Mestre hi diposità l'any 1974 els materials recollits per J. Gavaldà a Can Jaques. Es desconeix la
data i persona que hi diposità la resta dels materials arqueològics.
La col·lecció de minerals prové d'aportacions realitzades pels senyors Gual, Torruella i Montal,
dipositats el 1945; el Sr. X. Virella, el 1978; i el Sr. J. Roca Piñol, el 1982.
Pel que fa a la col·lecció paleontològica, és fruit d'aportacions del Mossèn Ll. Via i del Sr. Ll.
Llopis, l'any 1945; i dels senyors E. Ferrer i J. Magrans, l'any 1987.
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