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Diumenge passat, 18 de Maig varem fer una interessant sortida geològica i mineralògica 
programada pel Grup Mineralògic Català per aquest dia, la qual va ser un èxit d'assistència, ja que 
ens vam aplegar unes 30 persones entre socis i acompanyants. Personalment és la vegada que més 
gent he vist en una sortida.

Els socis més matiners ja eren al punt de trobada, abans de les 9 del matí, el parking de l'ermita de 
Santa Creu d'Olorda. No val a badar perquè al lloc hi ha una àrea de pic-nic per fer graellades i 
s'omple de cotxes ràpidament, però aquest no era el nostre objectiu del dia. Les costelles i les 
botifarres quedaran per a una altra ocasió.

La primera aturada va ser a tocar de l'ermita, a la pedrera del Sot de les Mines, un dels clàssics de la
mineralogia catalana al que malauradament ja no s'hi pot accedir degut a que ara ha estat convertit 
en un mirador ornitològic i és barrat el pas. En Carles Rubio va encetar les explicacions en aquest 
punt on anys enrere sortiren alguns fosfats com les Evansites, molt estètiques i cobejades pel seu 
espectacular blau intens juntament amb Variscita; alguns sulfurs com Marcasita, Pirita i Calcopirita 
i alguns sulfats com Guix, Melanterita o Rozenita, alguns d'ells en  tènues eflorescències a sobre de 
les pissarres silúriques presents en el jaciment. I algunes curiositats com l’utilització dels ‘grafits’ 
que s’hi trobaben per fer-ne llapis de fuster.

La següent aturada, desprès de caminar uns cents de metres, era la pedrera Sanson, un altre clàssic 
tant a nivell geològic com mineralògic. Aquí vàrem poder gaudir d'un lloc perfecte per a observar 
els plecs i encavalcaments produïts durant l'orogènesi Herciniana, així com de les interessants 
explicacions d'en Frederic Varela sobre la geologia, la mineralogia, la història extractiva i els 
processos industrials utilitzats en l’el.laboració del ciment i derivats que se’n feu amb el material 
provinent de la pedrera Sanson.

L' àrea de Santa Creu d'Olorda i aquestes pedreres han estat escola de geòlegs desde els temps d’en  
Jaume Almera fins avui mateix, ja que es pot ‘llegir’ molt bé tots els esdeveniments que hi passaren 
i a més és molt a prop d’una zona densament poblada i per tant de fàcil accès.

Ara si que havia arribat l'hora de buscar minerals i en això es van entretenir molts dels nostres 
companys. Ja fa anys que la explotació de la pedrera és aturada, una llàstima perquè hi havien sortit 
uns exemplars fantàstics de Calcita/Aragonita tipus eriçó i uns altres del tipus flos-ferri, semblants 
als que sortien a la pedrera del Turó de Montcada, on la geologia i la paragènesi es quasi la mateixa.

L'última aturada va ser a la pedrera de Can Ferrers, indret a on és pot observar la superposició dels 
nivells calcaris amb les pissarres silúriques.
Aquí ja es van recollir  mostres de Calcita, Pirita goethititzada, Goethita, Marcassita alterada, Guix i
possibles Fluorapatit i Evansita. Qui més qui menys sortí amb les seves mostres cofoi i content i 
alguns encara es quedaren a fer un mos per acabar un molt agradable dia.
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Organització de la sortida: Carles Rubio, Frederic Varela, Carles Bel.

Text i composició: Carles Rubio.

Fotografia: Àngel Blas, Frederic Varela, Agustí Asensi, 
                   Carles Castanera, Carles Rubio.

Agraïments a tots el col.laboradors (als que apareixen als crèdits i als que 
no) i a tots els assistents a l'excursió.

Organitza:        Grup Mineralògic Català


