El passat diumenge 31 de gener vam realitzar la primera sortida de l'any del GMC. En
aquesta ocasió l’indret escollit va ser la muntanya de Montjuïc, un espai molt conegut i
proper però no per això menys interessant.
Tal i com estava programat, vam començar la visita a la zona del Teatre Grec, un espai
immillorable per a que en Carles Bel i en Carles Castaneda, que venien molt ben
documentats, ens endinsessin a la història de Montjuïc, les seves pedreres i els tipus
de roques i minerals que s’hi poden trobar.

Després de passar força estona al Teatre Grec, ja que molts dels assistents no hi havien
estat mai o bé feia tants anys que ni ho recordàvem, ens vam dirigir a la zona de
Miramar. Allà, vam poder observar “in situ” la famosa barita, en forma de petites
rosetes reomplint esquerdes i també vam poder trobar jaspi, molt abundant a la zona,
calcedònia i, de forma més escassa, la coneguda goethita pseudomòrfiqua de pirita.
Val a dir, que ningú va marxar a casa amb les mans buides, ja que els nostres guies van
portar unes boniques mostres per a tothom.

Per finalitzar la sortida, vam tornar cap al Teatre Grec travessant el Jardí botànic on, a
més de gaudir de la visita i les magnífiques vistes de Barcelona, vam poder trobar
alguns fragments de jaspi ben custodiats per alguns cactus.

A més dels minerals, cal afegir que la muntanya de Montjuïc també ha estat objecte
d’estudi per la seva extensa representació de fòssils, molt més abundants ja fa una pila
d’anys, i que en l’actualitat es poden trobar en la majoria de museus de paleontologia
del país.
Per últim, m’agradaria donar les gràcies al Sr. Antonio Abad i a l’Enric Aragonés,
col·laboradors del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, per les seves
aportacions en l’elaboració de l’ampli dossier corresponent a aquesta sortida.

Col·lecció de fòssils de Montjuïc (Museu Geològic del Seminari de Barcelona).
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

