El passat cap de setmana, 13-14 de maig, els socis apuntats a aquesta sortida vam quedar davant de
l'Hotel Arturo, de la Pobleta de Bellveí, a les 11 h. Un cop reunits tots, en Carles Bel va repartir un
petit dossier informatiu i, juntament amb en Carles Díez, es va donar una explicació del que
visitaríem aquests dies.

Dia 13 de maig
Un cop establert el programa de les activitats, vam agafar els cotxes i ens vam dirigir cap a la Torre
de Cabdella i, al cap de 5 km, trobàrem un petit pont a la dreta que creua el riu Flamisell i que
condueix a la Pobla de Mont-ros. Just en aquest punt i a mà esquerra, puja una carretera en direcció
al poble de Castell-estaó, que era el nostre primer destí.

Al costat del poble i orientat al nord-est es troba un important aflorament que vam visitar, trobant
mostres d’uraninita (var. pechblenda) amb presència de carbó, que és el responsable dels processos
químics de reducció que han provocat la mineralització de la uraninita. Les mostres que es veuen a
les fotos, mesurades amb els comptadors Geiger, assoleixen valors de radioactivitat de 1.108 i 1.236
μR/h, sent 33 μR/h la radiació ambient normal en aquesta zona. A 25 cm de distància d'aquestes
mostres, la radiació torna a ser normal. En aquest aflorament també s'han aconseguit petites
mostres de sengierita.

A les 13:30 h. aproximadament ens dirigírem a un mirador, que està situat a uns 100 metres de
l'aflorament, i on hi ha una font que ens permeté rentar-nos després d'haver tocat els minerals
radioactius. Tot seguit vam procedir a menjar els entrepans i altres coses que portàvem.

Un cop finalitzat el menjar, vam anar a la Plana de Mont-ros, on vam deixar els cotxes, per després
anar a peu al punt de la carretera on es troba l'abocador on es carregava el mineral procedent de la
mina “Eureka”. En aquest punt, a terra, es registraven valors de radiació de 257 μR/h.

Continuàrem caminant per un sender en direcció a la mina “Eureka” i, a menys de mig camí,
trobàrem un altre aflorament en el qual es van poder recollir mostres d’uranofana,
cuprosklodowskita, uraninita i malaquita.
Prosseguírem el camí fins arribar a la mina, que està tancada amb una reixa. En aquesta zona, hi ha
veritables dificultats per aconseguir mostres interessants. La radiació registrada a l'entrada de la
mina era de 673 μR/h.

Finalment, sobre les 18:30 h., vam tornar a la Plana de Mont-ros, on es troba La Casa Teresina, que
és l'hotel rural on ens vam allotgar la majoria, i donàrem per finalitzada la jornada.

Dia 14 de maig

A les 9 h. uns quants de nosaltres ens vam dirigir a inspeccionar un aflorament que es troba a uns
50 m del pont que creua el riu Flamisell i que, encara que és molt petit, dóna uns valors de radiació
molt alts: 4.300 μR/h. L'aflorament és de color verdós i, donats els alts valors de radiació, tot fa
pensar que a sota, a una profunditat no determinada, pot haver alguna mineralització important,
probablement d'uraninita.
A les 10:30 h. ens dirigírem tot el grup en direcció a la Torre de Cabdella per a visitar una de les
diverses mines de coure que hi ha a la zona i, després de recórrer uns 2 km de pista, vam arribar a
una d'aquestes mines, on vam aconseguir mostres principalment de calcopirita i calcocita.

A les 12:30 h. tornàvem a La Casa Teresina, on ens van fer un dinar per a tot el grup i vam donar per
finalitzada l'excursió.

Comentari sobre minerals
En aquest dipòsit mineralògic, situat entre els pobles de Castell-estaó i la Plana de Mont-ros, els
minerals que es troben corresponen principalment a mineralitzacions d'urani, vanadi i coure.
La major part de les mostres obtingudes en aquesta excursió corresponen a:
- Uraninita: UO2 - òxid d'urani.
- Uranofana: Ca(UO2)2[Si2O6(OH)2]·5H2O - nesosilicat de calci i uranil.
- Sengierita: Cu2(UO2)2[(OH)2|(VO4)2]·6H2O - vanadat de coure i uranil.
- Roscoelita: K(V3+,Al)2[(OH)2|AlSi3O10] - fil·losilicat (mica) amb vanadi.
- Cuprosklodowskita: Cu(UO2)2[Si2O6(OH)2]·6H2O - nesosilicat de coure i uranil.
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