El passat dissabte 12 de març vam realitzar l’excursió a la pedrera “Sant Corneli”, també
coneguda com pedrera de Can Saboia (o Can Savoia), adscrita al municipi de Fogars de la Selva
i amb una petita part dins del de Tordera. Aquesta sortida estava programada pel dia 27 de
febrer, però va ser anul·lada per les previsions meteorològiques adverses.
Des de la meva perspectiva, aquesta pedrera és un gran indret per a recomanar una visita a qui
li agradin els minerals, però també per a tots aquells que gaudeixen de la geologia en general,
doncs és tot un espectacle admirar “in situ” les colades basàltiques en disposició columnar que
afloren a la pedrera i que són objecte d’explotació per a fabricar grava.

A més, en aquesta ocasió vam tenir l'oportunitat de trobar-nos amb un grup coordinat pel Dr.
Mata i Perelló que també visitava la pedrera, en el qual es trobaven alguns membres de
l’associació d’Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, cosa que va fer que la
jornada fos més amena, instructiva i plena de germanor.

Amb tanta colla voltant per la pedrera, poc a poc, van anar apareixent els minerals
característics de la zona, que es troben a l’interior de vacúols dins del basalt. Zeolites com la
phillipsita, molt ben cristal·litzada i fàcil de distingir amb la lupa, i també les possibles mesolita,
natrolita i thomsonita, molt més difícils de classificar a simple vista. A més de les citades
zeolites també es va trobar olivina que, en aquesta pedrera, és d'un color verd fosc intens.

Amb el que no comptàvem gaire era en trobar cristalls d’aragonita molt ben desenvolupats i
de bona mida, acompanyant les zeolites, com els que s’havien trobat els anys en què més es
treballava a la pedrera. Realment, no hi ha res com ser força colla i posar-hi força ganes. I es
que la duresa dels basalts va fer suar de valent als que volien obtenir una recompensa en
forma de mostra.

Més tard ens van convidar a afegir-nos al grup del Dr. Mata i Perelló, que continuava la seva
sortida pels voltants de la Tordera, i com la nostra sortida estava només programada per mig
dia, alguns dels assistents vam aprofitar l’oportunitat i vam acceptar la invitació.

Abans de finalitzar aquesta petita ressenya, hem de donar molt especialment les gràcies al
company Josep Barnés, per haver realitzat les gestions amb el propietari de la pedrera, el Sr.
Josep Camps, a qui també li donem les gràcies, ja que no hem d’oblidar que aquesta pedrera
es troba en explotació i està totalment prohibit accedir-hi sense autorització.
També cal destacar que el Sr. Josep Camps sempre ha tingut present la necessitat de preservar
una part de la pedrera per les seves característiques geològiques excepcionals, cosa que cal
reconèixer i remarcar efusivament.
Només resta animar a tots els amics i companys per a poder repetir aquesta bona experiència.
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

