SORTIDA A
VILOBÍ DEL PENEDÈS
Dissabte 31 de gener de 2015

Sortida a Vilobí del Penedès
El dissabte dia 31 de gener es va realitzar la primera sortida de l’any organitzada pel Grup
Mineralògic Català al Museu del Guix de Vilobí del Penedès i les antigues guixeres del seu
entorn.

El lloc de trobada va ser l’entrada del Museu i com ja acostuma a ser habitual, després de les
salutacions entre tots els que anàvem arribant, en Carles Bel va repartir un dossier amb una
petita explicació del que hi havia al Museu i la geologia dels voltants.
La visita va ser guiada pel Sr. Josep Rovira, fundador d’aquest museu l’any 1986, i que ens va
brindar una excel·lent explicació sobre el fons del museu que consta de col·leccions de
minerals, fòssils i maquetes d’antics forns de guix.
Amb molta amabilitat, el Sr. Rovira va començar la visita per la sala on es troben exposades les
maquetes dels forns de guix, fetes a escala 1:20 i realitzades amb roques originals. Aquestes
maquetes reprodueixen forns situats gairebé tots a Catalunya, la majoria dels quals van estar
actius fins als anys seixanta del segle XX. La col·lecció també consta de dues reproduccions de
forns de guix de Vilobí del Penedès que pertanyien als avantpassats del propi Sr. Rovira, a més
d’una maqueta d’una de les pedreres que es troba a la localitat.

Posteriorment, vam seguir la visita per la sala dedicada al guix, motiu principal d’aquest
museu, i on vam poder admirar exemplars de guix en diferents hàbits cristal·lins i morfologies
(prismàtic, fibrós, laminar, lenticular, massiu, estalactític, maclat en “punta de fletxa”...),
trobats tant a Vilobí com a altres llocs de la geografia peninsular i l’estranger. També cal
destacar la presència d’alguns altres minerals que acompanyaven el guix, entre els quals s’ha
de destacar un exemplar de sofre natiu procedent les mateixes pedreres de Vilobí del Penedès.
A la mateixa sala es podia contemplar una maqueta, encara inacabada, sobre la geologia de la
zona de Vilobí realitzada pel professor de paleontologia de la Universitat de Barcelona, Carles
Martín Closas.

A la sala contigua hi havia exposada una notable col·lecció de minerals, en la seva majoria
procedents de Catalunya, on cal destacar un espectacular exemplar de calcita de Sant
Bartomeu del Grau, algunes fluorites de la pedrera “Berta” del Papiol-Sant Cugat del Vallès i
altres minerals com goethita, pirita, halita o fluorita procedents d’altres indrets de la península
i part de l’estranger.
Vam acabar la visita en la sala dedicada a la paleontologia, on es podien admirar vitrines amb
exemplars procedents de la comarca de l’Alt Penedès, en especial, del Miocè i del Cretaci
inferior, a més d’una exposició sobre paleobotànica amb fulles de diferents períodes o una
vitrina on estava exposada una bona col·lecció de mol·luscos del Pliocè dels Estats Units.

També hi havia una vitrina amb un conjunt de crustacis i decàpodes fòssils dedicada al Dr. Luis
Via Boada per la seva gran tasca d’investigació i estudi, sobretot d’aquest grups. El Dr. Luis Via
Boada va ser fundador de la secció de geologia del Museu de Vilafranca i antic director del
Museu Geològic del Seminari de Barcelona, museu que vam visitar recentment en una altra
sortida del GMC.
En general, cal dir que tots vam quedar gratament sorpresos al veure les col·leccions del
museu de Vilobí, on es fa palesa la gran feina feta pel Sr. Josep Rovira, que ha disposat de molt
poques ajudes externes però que ho ha compensat amb moltes hores de dedicació, esforç i
treball desinteressat.
Només ens resta, doncs, donar-li les gràcies per aquesta interessant visita.
Una vegada visitat el Museu, vam realitzar un itinerari per les diferents pedreres on
s’explotaven els dipòsits de guix de Vilobí del Penedès. Aquests dipòsits, d’edat miocena, es
troben encaixats entre d’altres materials miocens i també del quaternari, formant part de la
coneguda com a conca del Penedès.

Les pedreres que vam visitar s’emmarquen dins de la zona anomenada les Guixeres de Dalt, i
formen part de l’espai singular i protegit dels Pèlags (o Pèlecs), ja que al peu de la majoria dels
fronts d’explotació s’han format unes basses molt interessants per a l’observació d’aus pròpies
d’ambients d’aiguamoll. Els pèlags es formen per la intercepció del front d’explotació amb el
nivell freàtic, tot i que també hi ha experts que parlen d’una formació relacionada amb
l’acumulació d’aigües d’origen meteòric.

El conjunt de la sèrie evaporítica de la zona de Vilobí del Penedès té una potència de 60 metres
i segons Ortí i Pueyo (1978) es poden distingir fins a quatre nivells, de base a sostre: un primer
nivell format per guix alabastrí, un segon nivell amb una textura més cristal·lina, seguit per un
tercer nivell on es poden distingir cristalls lenticulars de mida centimètrica i, finalment, a
sostre de la sèrie, un nivell d’arenites formades per partícules de guix (gipsarenites) on es
poden distingir estructures formades per l’acció dels agents meteòrics, com per exemple els
ripples, unes ondulacions o petites dunes centimètriques causades per agents atmosfèrics com
l’aigua o el vent.

En resum, va ser una gran lliçó de geologia on vam poder observar de forma clara els estrats de
guix que s’explotaven, a més d’un gran conjunt de petites estructures tectòniques que afloren
gràcies als antics fronts d’explotació. Entre aquestes estructures cal destacar petits plecs
produïts per l’augment de volum a causa de la hidratació i deshidratació de l’anhidrita i el guix
respectivament, falles reomplertes de grans cristalls de guix secundari o un vistós nivell amb
agregats de guixos radials.
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

