
 



Com alguns ja sabeu, el passat 16/09/2017 es va realitzar una sortida per als socis del GMC per 

tercer any consecutiu, tot i que anteriorment ja es va dur a terme alguna altra a la recerca de 

partícules d'or al riu Segre al seu pas per Balaguer. Aquesta vegada ha estat organitzada pel 

Carles Bel i guiada per l’Alfonso Calero i el Carlos Benito, ja que les anteriors van ser guiades 

pel Rogelio Zorrilla. Aquest any no ha pogut acompanyar-nos. Et trobem a faltar! 

L'objectiu, primordialment, era passar un dia de camp en companyia d'uns quants amics, cosa 

que es va aconseguir satisfactòriament. Però també aconseguir alguna que una altra partícula 

d'or i, encara que no abunden molt, van aparèixer unes quantes d'elles. També van aparèixer: 

almandina, hematites, magnetita, goethita pseudomòrfica de pirita (en octaedres, cubs i 

piritoedres), fòssils (nummulits) i alguna espinel·la, zircó, etc. Tots ells mil·limètrics o de 

dècimes de mil·límetre. 

La trobada, com en les anteriors sortides, va ser a l'aparcament del Centre d'Interpretació de 

l'Or de Balaguer a les 10:30 h. Així que, un cop ens vam saludar i vam fer la nostra particular 

tertúlia, vam decidir visitar el Centre d'Interpretació de l'Or, on es pot adquirir per 3 € un 

preparat en bossetes amb 100 grams de sorra i 25 mil·ligrams de partícules d'or, quantitat 

molt superior al que se sol trobar en els al·luvions i el llit del riu. 

Tot aquell qui ho va desitjar va comprar les seves bossetes i va practicar amb l’àbac a les 

piscines preparades per a tal fi en el mateix museu. Els que es van fixar en el rètol que indica la 

quantitat de sorra que s'ha de moure per aconseguir 20 grams d'or, van quedar summament 

sorpresos. El rètol diu textualment «Per extraure aquests vint grams s’han rentat 14.000 tones 

de sorra». O el que és igual: 7.000 quilos per cada gram d'or. Personalment he comprovat que 

s'han de moure 4 kilograms de material per aconseguir una sola partícula d'or; i per aconseguir 

1 gram d'or, un total de 13.000 kilograms de graves i sorres brutes aproximadament. I això en 

l'al·luvió més ric en aquest metall preciós del tram del riu Segre comprès entre Balaguer i la 

Granja d'Escarp! 

Acabada la visita al Centre d'Interpretació de l'Or, ens vam dirigir al lloc del riu al qual en 

Rogelio Zorrilla ens va portar en les anteriors ocasions. I encara que aquest al·luvió ja ha estat 

molt freqüentat, és ideal per a un grup de 18 o 20 persones com les que vam assistir a aquesta 

sortida. 



Ja al riu, el meu bon amic Carlos Benito, de info@bateasdeoro.es, com és un gran apassionat 

del tema i bon coneixedor de com es mou l'or en ser arrossegat per les aigües, del maneig de 

l’àbac, dels llocs on es dipositen l'or i els elements més pesats, així com de mètodes i estris per 

obtenir-los amb menys treball i fins i tot de com s'ha d'utilitzar l’àbac per no perdre les 

partícules d'or, es va oferir gustosament a mostrar-ho a tots. 

 

El dia es va presentar una mica ennuvolat, però al voltant del migdia va quedar clar i prometia 

una agradable jornada. Així que després de la lliçó apresa, tots al riu a practicar! Carlos Benito 

va posar en marxa la mini central de rentat (Keene Minimax) que funciona amb un motor 

bomba a 12 volts i va aconseguir sorprendre els assistents amb el mètode. També ens va 

mostrar com extreure les partícules del fons del riu amb un tub de succió fabricat per ell 



mateix. Amb aquest tub va aconseguir el major nombre de partícules i les més grans que van 

sortir en tota la jornada. De tota manera, el treball de separació de les sorres menys pesades 

de les més pesades, anomenades concentrat i la seva densitat, que sol estar entre 3,57 de la 

grossulària i 19,3 de l'or, i que fins i tot pot ser més pesada, s'ha de realitzar amb l’àbac 

manualment. 

 

Per a un mineralogista, la sensació que causa la brillantor de la partícula d'or en el fons de 

l’àbac és molt comparable al de la troballa de qualsevol altre mineral en trencar una roca, o 

almenys és com jo ho visc, sobretot quan en el lloc que busques no saps què et trobaràs. 

 



 

Fins a l'hora de dinar tots vam estar enfeinats en el tràfec de graves i sorres amb més o menys 

èxit, però després de dinar els ànims es van refredar una mica pel que vam donar per acabada 

la jornada. 

 



 

I al final..., objectiu aconseguit! Veure brillar l'or en el fons de l’àbac i passar un dia agradable 

en companyia d'amics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins a la propera si l'ànim no decau! 
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


