
 



El passat dissabte 22 d’abril vam quedar els socis apuntats a la sortida a les 9:30 al bar 

Mont-ras. Un cop ja estàvem tots, en Carles Bel ens va repartir un petit dossier 

explicatiu del què faríem durant el dia i què visitaríem. Ja organitzats, vam agafar els 

cotxes i cap a la primera parada que era l’aflorament d’una gran pegmatita molt 

meteoritzada on sortien les famoses clorites pseudomòrfiques “d’estaurolita”. Van 

haver peces de clorita, turmalina i barita per a tothom. Fa vuit anys vaig anar a aquest 

punt amb en Frederic Varela i vam trobar un cristall de beril junt a una clorita 

pseudomòrfica, cosa que no s’ha pogut trobar avui tampoc per la qual cosa crec que va 

ser una sort immensa la d’aquell dia. 

  



Ja esmorzats vam baixar cap a la segona parada del dia, la mina “Pepito”;  uns 

caminant, altres amb vehicle. Vam visitar primer les antigues instal·lacions i 

seguidament al terregall que hi ha sota l’ombra de la línia elèctrica a la recerca de la 

famosa piromorfita. Uns altres vam aprofitar per a visitar l’altre pou que hi ha més 

amunt. Cal dir que és una zona vallada parcialment i perillosa, no apta per a nens. 

Aquesta secció es composa d’un pou d’uns 25-30 m de fondària i, perpendicularment, 

hi ha una rasa de dos nivells que segueix el filó de barita i galena fins que connecta 

amb el pou. 

 

 



 

 

Donada per acabada ja la visita a la mina “Pepito” amb alguna mostra de piromorfita molt 

petita, vam agafar de nou els cotxes i cap a la antiga pedrera “La Morera”, abandonada, 

restaurada i amb un espai de lleure, on, a part de deixar els cotxes, fa un 20 anys van sortir uns 

cristalls de galena molt macos i de bona mida. 

 

 



El camí des de la pedrera fins a la mina del Torrent és d’uns 10-15 minuts i la dificultat és 

baixa-mitja. Vam visitar dues zones principalment d’aquesta mina: una a la part de baix que 

constava d’un terregall, on sortien les wulfenites tan buscades pels col·leccionistes, i una boca 

de mina. Un cop visitats, vam anar cap a la part superior guiats pel Sr. Riera, on vam trobar-nos 

amb les que semblaven instal·lacions principals: el pou, amb una tanca i cobert amb reixes, i 

terregalls, on l’atractiu principal eren les cerussites i una gran rasa de prospecció vallada 

perimetralment. 

 

 

  



 

Molt aviat van començar a sortir les primeres cerussites, molt maques i de mida gens 

menyspreable. El Sr. Riera, mentre esperava que arribéssim, es va entretenir als terregalls 

inferiors i quan ja érem al superior, buscant, em va passar una mostra per a trencar i va ser una 

peça amb tres wulfenites; començava bé la cosa. Es van trobar cristalls de calcopirita sobre 

quars, aïllats i recoberts d’una pel·lícula d’òxid. En Benito va trobar el que crèiem que era un 

agregat en fulles de llibre de barita, bastant prismàtiques, molt maca; també algun cristall 

cuboctaèdric de galena d’uns 3-4 mm. Vaig trobar fins i tot piromorfita massiva i molt rodada. 

Cap a les 13:30 va cridar-nos la gana i vam menjar allà mateix al terregall. Vam passar un bon 

dia, bona gent, bon temps i bona muntanya, ideal! Va ser però, a casa, on vaig endur-me una 

grata sorpresa al descobrir, després de rentar-la, una magnífica peça, de 6x6 cm, amb una 

geoda planeta plena de wulfenites de fins a 4 mm amb cerussita de creixement esquelètic. 

 

  



 

 

Organitzador i guia: Carles Bel i Carles Castanera. 

Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel. 

Fotografia: Carles Bel, Carles Castanera, Martí Rafel, Pere Ramoneda i Sergio Evangelio. 

Fotografia portada: Frederic Varela. 

Correcció del text: Josep Ll. Garrido i Joan M. Ybarra. 
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


