
 



El dissabte 23 de juliol va tenir lloc la sortida del Grup Mineralògic Català a la mina 

“Turón”, a Espinavell.  Per a tancar la primera part de l’any i donar pas al descans 

estival, res millor que una mina d’alta muntanya.  A les nou, ben puntuals, tothom va 

anar arribant al punt de trobada.  Els més matiners van poder fer un esmorzar de 

forquilla, amb unes llesques de pa de pagès...  Mentre s’acabava d’organitzar la marxa, 

ens vam estar una estona mirant els dossiers i agafant algunes mostres d’Hortsavinyà i 

la mina “Infern” que havien portat alguns dels assistents.   

Quan ja va estar tot a punt, ens vam repartir pels cotxes i vam començar l’ascens per la 

pista, muntanya amunt.  Una bona estona i un bon desnivell, i una bufetada de vent 

quan vam baixar!  Ja tenien raó quan es va advertir de la necessitat de portar roba 

d’abric!  Els primers compassos pel corriol auguraven fred i vent, amb ràfegues fortes.  

Però de mica en mica va anar sortint el sol i quan l’aire encalmava, s’estava millor.  Van 

ser uns 2,5 quilòmetres vorejant la muntanya, direcció als terregalls que ja havíem vist 

des del principi.  Però quan hi vam ser damunt, calia baixar uns 200 metres, i aquí vam 

entendre el grau mitjà-alt de dificultat.  Qui més qui menys va caure de cul a terra 

baixant camp a través, amb herba alta relliscosa, i un fort pendent i sense veure massa 

clar el final de l’excursió.  Però els guies ho tenien clar i aviat vam poder arribar a la 

boca de la mina, per la part superior. A diferència d’altres sortides, aquí els espais eren 

reduïts i molt accidentats.  Va ser qüestió de deixar les bosses i distribuir-se pel 

terregall i començar a buscar.  La paragènesi del jaciment indica (segons Mindat) més 

de 30 espècies minerals, però el que la majoria dels presents cercàvem eren granats -el 

millor definits possible i d’unes dimensions també decents- i la clàssica molibdenita.  Ja 

després, quars, que apareix en unes cristal·litzacions capricioses i ja amb més sort, 

malaquita i calcopirita.  Sempre és important que algú sigui el primer i pugui ensenyar 

a la resta com són les mostres que s’han de trobar, tot i que en el cas dels granats no 

feia massa falta: tothom n’ha vist.  Al cap de poca estona ja es començaven a extreure 

les primeres mostres. Els de la zona superior, granats; els de la inferior, molibdenita.  

En funció de l’interès i les expectatives que hom canviés de sector.  Alguna peça aïllada 

sortia, però en general els granats van requerir picar una mica.  Era relativament fàcil 

detectar la roca adequada, molt pesada, i intentar esberlar-la per a veure què sortia.  

Com més allunyat estaves de l’entrada de la mina, més meteoritzats estaven.  Tothom 



va poder prendre bones mostres.  Pel que fa a la molibdenita, després d’uns inicis 

dubtosos,  de seguida van aparèixer els primers exemplars, en general petites pedres 

amb llànties platejades.  A mida que ens hi anàvem acostumant, es trobaven peces 

amb més inclusions, algunes fins i tot un punt aèries i de dimensions minses.  Amb 

sort, es va poder obtenir alguna mostra en que s’apreciava millor l’estructura radial en 

roseta del mineral.  Malgrat saber que allí se’n trobaria, feia una certa gràcia recollir un 

espècimen que per molts era estrany.  Després de gairebé dues hores de remenar i 

picar, qui més qui menys tots teníem mostres suficients i prou dignes.  En quantitat 

menor va sortir alguna malaquita associada a calcopirita i alguna coseta més pendent 

d’identificar. 

Amb la incertesa del temps per una banda, i del camí de retorn per l’altra, es va 

acordar recollir i tornar cap als cotxes.  Fàcil de dir... Es va decidir iniciar la pujada per 

un altre lloc una mica més segur, però en definitiva tenia el mateix pendent i hi havia la 

mateixa distància, però cap amunt.  Enmig d’avets es va anar pujant però, sense la 

visió del punt d’accés al corriol, tapat pels arbres, el trajecte semblava més llarg.  A 

més, les motxilles anaven carregades i això es notava. En diferents etapes, finalment es 

va poder arribar a una zona més aclarida, on vam fer una aturada per dinar i recuperar 

forces.  Enrere havíem deixat vaques i vedells, que ja deurien haver quedat tranquils 

amb la nostra marxa.  Vam seguir amunt, sabent que ja no podia faltar molt per albirar 

el camí, però es feia pesada l’ascensió.  Finalment vam recuperar el corriol i llavors tot 

es va veure d’una altra forma. En poca estona ens vam plantar de nou als cotxes.  Va 

ser un retorn molt aventurer, ja que la pendent inicial era molt forta i no teníem cap 

pista a seguir, més que la intuïció de pujar i pujar. 

Una breu estona de descans i de contemplació de les magnífiques vistes i ja es va anar 

desfilant fins al punt de partida, on ens vam acomiadar fins la propera sortida. 
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


