SORTIDA A LES MINES DE SANT MARÇAL, VILADRAU, OSONA
El passat dissabte 10 de desembre es va poder fer, per fi, la sortida a les mines de Sant Marçal,
al barranc del Rigròs, terme de Viladrau, massís del Montseny. Doblement ajornada per causes
meteorològiques; semblava estar condemnada! El dia es va llevar molt assolellat, pel que no va
haver cap problema. El punt de trobada era la petita esplanada que hi ha una mica abans (o
després, segons es miri), de la pista que accedeix a les boques de mines. Donada la ubicació del
jaciment, hom pot accedir-hi des de Sant Celoni, on cal fer un bon tram de pujada i revolts, o
des d’Espinelves, per l’eix, més llarg però amb millor carretera.

Un cop a lloc, i amb els cotxes aparcats, es va començar la pujada. Les motxilles vam carregarles als 4x4, doncs eren els únics vehicles aptes per aquell camí. Ja ubicats, els vorals de la pista
estaven plens del material característic de l’indret: molta barita, granit vermell i alguns blocs
de fluorita massiva. Cal recordar que les mines de San Marçal són un conjunt d’entrades, a
diferents nivells, desplegades per la muntanya (carena dels Senglars). El desnivell és
pronunciat, i cal parar compte, doncs aviat el camí acaba i cal anar corriolejant, fent zigazagues. La primera boca de mina que vam explorar, de cert recorregut, va permetre que el
grup es pogués repartir per diferents zones, a la recerca de fluorita cúbica. La major part de
material era massiu, però força atractiu, de color groc i color lila i, en algunes mostres,
combinant en vetes dels dos colors. Es feia complicat trobar cristal·litzacions, però amb
paciència se’n va poder aconseguir alguna. Calia parar esment a peces on la fluorita quedava
amagada sota una capa de cristalls de calcita. Si es trobaven en bon estat, el combo era
perfecte; sinó sempre quedava l’opció de dissoldre la calcita i descobrir els cubs amagats.

Una bona estona després vam prosseguir l’ascens a més boques i aquest cop ens vam
desplegar entre els terregalls, on una companya va poder trobar una mostra de quars
esplèndida amb multitud de petits cristalls, o investigant diverses entrades més. Tant a dins
com a fora es van poder arreplegar els minerals característics del lloc. El més trobat va ser la
fluorita, amb cubs de diverses mides, barita i quars, però també es va poder trobar galena i
calcopirita.

Entre el cansament per la pujada, pel desnivell i pel pes carregat, de mica en mica ens vam
anar reagrupant al punt d’inici, on havíem de dinar. Però uns companys havien baixat a
investigar per la torrentera, on s’acumulava material a mode de terregall. I sota els arbres, en
una geoda entre la roca que van haver de cavar, van aparèixer unes magnífiques mostres de
cristalls cúbics de fluorita groga amb un recobriment de cristalls biterminats de quars, de mida
més que considerable. Va ser un bon final per a una sortida molt interessant i distreta. Ja
enllestida la feina, vam dinar tranquil·lament, per acabar marxant xino-xano.
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

