
 



Sortida a la Granja d'Escarp (14-03-2015) 

 

El passat dia 14 de març es va realitzar una nova sortida dels socis del Grup Mineralògic Català a 
la Granja d'Escarp (Segrià, Lleida), on ja se n’havia dut a terme una el mes de juliol passat, però a 
la qual alguns companys no havien pogut assistir en quedar-se sense plaça degut al gran èxit de 
participació. 

El lloc de trobada va ser el restaurant Sant Àngel, situat al poble de Seròs, on ens esperaven 
l'Alfonso Calero amb la seva senyora, la Corona,  en Manuel Moreno i en Carles Bel, sempre 
pendent de  passar llista i que no faltés ningú. 

Quan ja hi vam ser tots ens vam dirigir a la que seria la nostra primera parada, prop de l'Ermita 
de Sant Jaume, a la coneguda com a mina ‘del Francisque’; el nostre objectiu era la recerca de 
celestina. La celestina d'aquesta zona apareix en nivells de margues, calcàries i dolomies, 
reomplint fissures, a l’interior de fòssils o en cavitats produïdes per la dissolució d’altres minerals 
com l’anhidrita o el guix. Les millors cristal·litzacions es troben en els nivells més consolidats, rics 
en carbonats magnesians, prop de la vall de Sant Jaume fins al barranc de la vall de la Cova, en 
una zona propera al límit amb l'Aragó.  

Habitualment, els cristalls de celestina es presenten formant feixos d’un color blanc intens i 
d’hàbit acicular, especialment a l'aflorament de la mina ‘del Francisque’, tot i que en altres zones 
també es poden trobar cristalls en agregats disseminats d’hàbit tabular de color blanc o incolor. 

Cal dir que la sortida estava molt ben organitzada i l'Alfonso va tornar a portar una escala, eina 
totalment necessària per poder accedir als millors estrats on apareixen les celestines i fer caure 
algun fragment, per poder-lo picar entre tots els companys que esperen a baix. A més, no va ser 
l'únic que venia preparat i un altre company també va portar la seva escala. Va haver-hi mostres 
suficients per augmentar les nostres col·leccions, guardar mostres pels companys que no van 
poder venir i, fins i tot, obtenir una mostra molt estètica que servirà per fer una donació a un 
museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La segona parada de la jornada la vam fer als forns de la calç, coneguts com a mina “Susana II”, 
on es van poder realitzar fotos de les instal·lacions i gaudir, des de l’observatori d’aus, dels 
paisatges, la fauna i la flora de l’aiguabarreig dels rius Segre i Cinca. També vam poder admirar 
les pintures rupestres del barranc de la vall del Canar, en la zona de la mina “Federica”. 

 

Cal destacar que un dels moments més fotografiats i gaudits de tota la jornada va ser, sense 
dubte, l’espectacle que ens van oferir les grans extensions de presseguers que lluïen unes flors 
d’un intens color rosat. 



 

La tercera i darrera parada d'aquesta sortida la vam realitzar al jaciment de celestina del camí de 
la Cova Plana, conegut com l’antiga mina “Nueva Virgen del Pilar”, ja en territori aragonès, i on 
ens vam dirigir, vorejant el pantà de Mequinensa per la carretera de Mequinensa a la Granja 
d’Escarp. En aquest jaciment la celestina cristal·litza a l’interior de cavitats formades en un nivell 
de dolomies d’uns 80 m d’extensió i uns 80 cm de potència. Aquestes cavitats es troben 
entapissades per microcristalls de dolomita d’un color acaramel·lat sobre els quals es 
desenvolupen cristalls aciculars incolors de celestina. També vam poder recollir algunes mostres 
de guix lenticular de bona mida, a més de micros de dolomita, en geodes, amb algunes 
cristal·litzacions que resten pendents d'analitzar. 

 

 

En aquesta zona, la troballa de celestina és una loteria, tot i que encara hi han grans blocs de 
roca amb geodes on buscar. Com tots els presents hi vam posar molta il·lusió i ganes, finalment 
un dels companys va tenir la gran sort de trobar una bonica mostra d’aquestes celestines, així 
que tots vam marxar més que satisfets. 



 

 

Val a dir que l'Alfonso i la Corona ens van obsequiar amb unes mostres de celestina, extretes 
anys enrere, a la zona que vam visitar a la segona parada (forns de la calç - mina “Susana II”) a 
més d’unes simpàtiques roses de guix provinents de Seròs. 

Afegir que la zona que vam visitar és rica en restes fòssils i que, no cal dir-ho, vam ser 
especialment respectuosos amb aquest tipus de material.  

 

En aquest punt vam donar per 
acabada la recerca de minerals 
però no pas la sortida, doncs 
encara ens quedava gaudir d’un 
merescut dinar al restaurant Sant 
Àngel de Seròs, a on vam tornar 
agafant el conegut com a camí de 
les mines, seguint un trajecte molt 
pintoresc a través d’explotacions 
mineres de lignit, com la mina 
“Pilar” de la Carbonífera del Ebro i 
Minera del Baix Segre, així com 
noves plantacions de cirerers i 
albercoquers. 

 

 



El dinar va transcorre, com és habitual en aquestes sortides, replet d’anècdotes sobre troballes i 
històries d'altres excursions i sortides. 

 

 

Només em resta donar les gracies als organitzadors, als guies i a tots els companys que hi van 
assistir per fer d’aquesta jornada un dia tant complet i agradable. 
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Organitzadors i guia: Alfonso Calero i Manuel Moreno . 

Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel. 

Fotografia:  Agustí Asensi, Alfonso Calero, Frederic Varela, Josep J. Benito, 

Màrius Asensi, Prudenci Gatell i Ricard Ramos. 

Redacció del text: Jorgina Jordà. 

 

 

 

Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 


