El passat dissabte 17 de setembre vàrem realitzar la primera sortida amb el Grup
Mineralògic Català, després de les vacances d'estiu. L'indret escollit no podia
haver estat millor: el riu Segre, en el seu pas per Balaguer, per cercar or amb
àbac. Totes les excursions de la nostra entitat tenen bona acollida però aquesta és
una de les que té més èxit i, tot i que ja s'ha repetit diverses vegades, a nosaltres
encara ens quedava pendent.
Vam quedar a les 10:30 al Centre d'Interpretació de l'Or de Balaguer i després de
saludar-nos i posar-nos una mica al dia amb la resta de companys vam visitar el
Centre d'Interpretació de l'Or. Visita molt recomanable que va servir-nos als
neòfits per a tenir un primer contacte amb la cerca de l’or i en la qual els més
curiosos ja van poder practicar amb l’àbac i trobar les primeres palletes, això si,
microscòpiques. Una de les parts de l’exposició que ens va cridar més l’atenció va
ser un plafó que indicava la quantitat de tones de material que s’han de moure per
extreure només 20 grams d’or. Realment espectacular.

Després d'aquesta visita ja ens vam dirigir a la vora del Segre. Allà, en Rogelio
Zorrilla ens va fer una classe molt instructiva de com ha arribat l'or i els diversos
materials arrossegats pel riu, provinents del Pirineu. També ens va parlar de les
diverses maneres d'extreure aquest preuat metall, de com es fa servir la tècnica
de l'àbac, la forma de rentar al·luvions amb la tècnica de la canaleta i la
importància d’anar ben equipat en la cerca de l’or: barret, repel·lent pels mosquits,
àbac, pala i vial per guardar les palletes que, en aquest cas, ell mateix ens va
regalar.

I ara sí, tots al riu! En un moment ens vam començar a repartir buscant el millor
lloc. Uns amb la lliçó més ben apresa que altres, vam començar a fer servir l'àbac
recordant el que ens havia explicat en Rogelio sobre com separar l'or de l'arena i
com extreure'n les palletes, tenint en compte que l'or és un metall molt dens i es
va dipositant al fons.
Alguns companys que ja tenien experiència ens van ensenyar que l'or sovint ve
acompanyat per altres minerals també densos, com goethita, hematites, magnetita,
o petits grans d’almandina, polits per l’erosió i amb un color rosa molt bonic.
Tot i que al primer moment el dia era gris i fresquet, va acabant sortint el sol i
entre alguna relliscada i corresponent pèrdua de l'àbac que era arrossegat pel riu,
es van anar escoltant les mostres d'alegria dels afortunats en aconseguir alguna
petita palleta d'or. Sense descans, doncs tothom tenia il·lusió de trobar-ne alguna,
es va fer l'hora del dinar, moment que es va aprofitar per comentar com havia anat
la cerca. Després de dinar uns quants ja vàrem marxar però alguns que encara
tenien energia es van quedar força estona més provant sort.

Només em resta donar les gràcies als organitzadors i en especial a en Rogelio
Zorilla, que va estar tota la jornada ajudant a tothom que li demanava i va fer que
aquesta primera experiència a la cerca de l’or fos molt satisfactòria.
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

