
 



Sortida a la pedrera “La Constancia” 

Diumenge 17 de desembre s’ha fet la darrera sortida de l’any 2017. Com ja són dates 

plenament nadalenques i tothom va molt ocupat, res millor que una excursió matinal, 

per acabar al migdia i arribar a dinar a casa. Aquesta vegada el lloc triat ha estat la 

pedrera “La Constancia”, a Terrassa. El dia ens ha acompanyat, sense ni un sol núvol, 

tot i que en algun punt, quan bufava el vent, feina força fresca. 

 

 

 

Frederic Varela, guia d’aquesta sortida i president del GMC, ens ha fet una breu 

explicació sobre els materials que es podien trobar: el principal, la calcita, dins de 

geodes, però també altres minerals sense interès per col·leccionar com limonita i 

goethita. Tornant a les calcites, apareixen en el còdols del conglomerat que s’acumula; 

cal partir-los, i esperar a que la sort ens sigui propícia. Al maleter del cotxe portava 

diferents mostres per a que tots els assistents a la sortida poguessin veure què ens 

trobaríem a la pedrera: des de geodes amb cristalls de calcita completament 

transparents, d’altres vermellosos pels òxids de ferro, d’altres negres pels de 

manganès, i amb diferents cristal·litzacions. Les carnioles, còdols parcialment 

redissolts, completaven el que es pot trobar a la pedrera. 

 

 



Un cop dalt del turó, abans de baixar a la zona d’extracció, ens ha completat 

l’explicació amb unes nocions sobre la creació de l’orografia actual de la zona al llarg 

de les diferents èpoques geològiques. De forma molt didàctica i entenedora, ens ha 

permès fer-nos una idea molt precisa i acurada de com es va formar la plana del Vallès, 

i d’on provenen les preuades geodes que hem anat a buscar. 

 

 

 

Ja a la part alta de la pedrera, hem començat la recerca; la majoria encara estàvem 

traient el martell de la motxilla quan en Carles Castanera es presenta amb un còdol de 

més d’un pam amb uns cristalls de calcita incolora preciosos. Ja no calia buscar més; 

havia sortit la peça de l’any! Malgrat tot, s’ha seguit remenant pels talussos amb 

insistència. Anar picant aquí i allà; i aviat ens hem pogut anar familiaritzant amb el 

tipus de pedra que havíem d’obrir. I de mica en mica tothom ha pogut anar recollint 

petites geodes i carnioles. Ens hem anat desplaçant pel pendent i, passada una bona 

estona, hem canviat la ubicació fins a la part baixa, una mica més enfangada, ja que hi 

havia hagut no fa massa un moviment de terres per part de la maquinària de la 

pedrera. Això aportava material nou. Altre cop ens hem repartit per la zona. Els més 

agosarats, enfilant-se per la muntanya de còdols. No era fàcil mantenir l’equilibri i més 

d’un hem baixat de cul un bon tros! 

 

 



 

 

Ja passada la una, amb les motxilles plenes, hem començat a recollir i tornar cap els 

cotxes. Una sortida molt distreta, amb mostres per a tothom, curioses i boniques, 

malgrat ser només d’una sola espècie mineral. 
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


