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ciutat, amb tallers, exposicions, conferències 
(sic) i molts minerals, fòssils i natura. 

Article d’investigació

o antropogèniques?

Cròniques d’excursions
Bellmunt del Priorat

Mina de Torre Baró (Barcelona)
Lanzuela (Terol)

NOTÍCIES D’ACTUALITAT!

EDITORIAL
Tot i que el format de l’Infominer no variarà gaire, s’obre una nova etapa amb 
la incorporació a la publicació del Sergio Evangelio i del Joan Barrera, que amb 
il·lusió seran els que portaran el pes del butlletí. Espero que comptin amb l’ajuda 
de tots, així com comptaran amb la meva. J.Rosell
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NOTICIES NOTES
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SORTIDA A TORRE BARÓ
Una mina de barita i galena a Barcelona 

Xavier Tomás.
a les mines de Torre Baró. El matí es va aixecar plujós i amb boira; 
això feia pensar que la sortida seria cancel·lada, però ni l’aigua ni 

reuníssim per gaudir d’un matí de germanor i “bon rotllo”.

Les mines de Torre Baró estan localitzades a la part més alta del 

i de Roquetes, estenent-se paral·lela a la carena. Els estrats es dispo-
sen gairebé verticalment, cabussant cap al nord. 

Són explotacions molt antigues i les primeres foren de mineral de 
ferro. A l’edat mitjana pertanyien a la farga que Pere de Sant Menat, 
veguer de Montcada, tenia al 1138 a Sant Andreu, a prop del Rec 

de plom i barita. L’any 1933 pertanyien a D. Feliciano Garriga, que 

L’entrada es realitza per una rampa inclinada perpendicular a la veta 
del mineral, d’orientació est-oest.

-
cada per l’abocament de les obres de la construcció de la 

-
riors i convertir el que originàriament fou una explotació 
a cel obert, en una galeria subterrània. També han quedat 
penjats els nivells inferiors a l’actual.

Les dimensions són petites: de dos a tres metres en la seva 

inclinades tot seguint el pendent dels estrats. El recorregut 
total és de 35 metres i la fondària de 8 metres.

va ploure mentre pujàvem i durant el temps que vam ser 
a dins de la mina. Va començar a ploure un altre vegada 
quan començàvem a baixar.

Els minerals que hi podem trobar són barita, galena, esfa-

massiva, molt blanca amb textura fol·licular i apareixen pe-
tits cristalls de color groc pàl·lid en les petites geodes que 
es formen. El quars es comú, blanc, brut i no té cap forma 
cristal·lina. En les cavitats s’adverteixen petits cristalls, que 
encara que molt confusos per estar agrupats, s’arriben a re-

-
parents.

-
laci la barrejada amb la barita. A vegades apareixen petits 
cubs de un color lilós.
La galena es presenta en estat massiu, brillant quant no 
està alterada, barrejada amb barita o amb limonita, apa-
reixent en aquesta última petits cristall de cerussita en 
les geodes on s’hi formen. La limonita la trobem formant 
creixements botroidals de diferents colors, molt vistosos al 
binocular i la esfalerita es presenta en molt poca quantitat 
i sempre massiva.

Pel camí al que accedim al cim podem trobar cristalls lleto-
sos de quars barrejats amb argila.

IMPRÒPIAMENT ANOMENAT MASSABÉ

Carles Millán
Massabé, com diuen alguns. Més aviat deu ser a l’inrevés.  És que Massabé 

s’ensenyava a les escoles i la gent escrivia els noms de lloc tal com sonaven.  
Seria un cas semblant al de Bañolas, nom antic, i Banyoles, nom modern. I 
n’hi ha molts més.

És només una hipòtesi, però em sembla bastant versemblant.  Imagina’t que a 
-

-

d’escriure Vallrumanas en lloc de Vallromanes, i Sardanyola en comptes de 

-
-

-
nerals que, com es pot veure, troben tota mena d’excuses per no canviar-ho.

Foto de grup de la sortida. Foto: J. Rosell

Fco. Javier Tomás dins de la mina. Foto: J. Rosell

A veure que hem trobat... Foto: Fco.J. Tomás

Plànol amb la nomenclatura de Mas Ceber. Institut 

Plànol amb la nomenclatura de Massabé. SIGPAC
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ACTIVITATS

Nota: Per participar a les excursions cal dur el 
rebut de la quota de soci de l’any en curs.  El 
guia de les excursions no es responsabilitza 
dels danys i perjudicis derivats d’accidents que 
poguessin succeïr a causa de negligències dels 
participants, éssent l’únic responsable el soci, 
familiar o acompanyant. La participació a les 
excursions implica l’acceptació irrevocable 
d’aquesta normativa.

FIRES

Maig
Diumenge 10    MINERALEXPO SANT CELONI

CRÒNIQUES
Els dijous ens trobareu a la seu social a partir de les 19:30h.

Maig
7 Mercadet d’intercanvi de minerals 
14 Canvi d’impressions i vivències mineralògiques de 

21 Tertúlies mineralògiques.
28 Reunió al voltant dels “Binos”.

Juny
4 Mercadet d’intercanvi de minerals.
11 Tertúlies mineralògiques.
18 Celebrarem la nostra tradicional “Verbena Pedrera”.
25 Reunió al voltant dels “Binos”.

Juliol
2 Mercadet d’intercanvi de minerals
9 Tertúlies mineralògiques.
16 Reunió al voltant dels “Binos”. 

estarà tancat per vacances.

Setembre
-

arem per explicar-nos les vivències mineralògiques 
de les vacances d’estiu.

24 Festa de la Mercè,  Patrona de.Barcelona. El local 
estarà tancat 

10

EXCURSIONS - TREBALLS DE CAMP

23 de maig – Sortida a Bonmatí (Gironès) a la recerca de minerals de coure,
plom i zinc. Contacteu amb Jordi Coca, tel, 93.330.71.72 i mòbil 
657.558.196.

6 de juny – Sortida a Hortsavinyà (Maresme). Sortida de divulgació i estudi de 
la mina. Contacteu amb en Manuel Moreno, tel. 93.477.38.90

19 de setembre – Sortida  a Sils-Massanet de la Selva a la recerca de quars i 
ortosa. Contacteu en Xavier Tomàs , tel.  93.428.18.15.

4 d’octubre – Sortida a Os de Balaguer (La Noguera, Lleida) a la recerca de 
silicats (aerinita). Contacteu amb en Manuel Moreno, tel. 93.477.38.90

Per saber més dates, consulteu la nostra pàgina web.

SORTIDA BELLMUNT DEL PRIORAT

Frederic Varela Balcells.- El passat dia 22 de Febrer ens 
vàrem ajuntar una colla de companys guiats per en Manolo 
Moreno per a fer una prospecció a les mines de Bellmunt. 
Aquest és un lloc clàssic de la mineralogia catalana i que ha 
proporcionat minerals molt interessants i moltes alegries als 

Les mines de Bellmunt estan situades als voltants del  petit 
poble de Bellmunt del Priorat, a la comarca del mateix nom. 
Juntament amb El Molar i Falset  constitueixen una impor-
tant zona minera en aquestes contrades tarragonines.
La mineralització més important a Bellmunt és la galena, 

fonamentalment dolomita, ankerita i calcita. A més de la ga-
lena, apareixen  minerals secundaris de níquel-cobalt i de 

i algunes d’altres més petites.
Les mines de Bellmunt van ser explotades des de ben antic, 
doncs hi ha indicis de treballs preromans i dades fefaents 
d’explotació en temps de l’imperi Romà.

-

1973 es va donar per acabada l’activitat minera.

Amb aquest bagatge de coneixements i recolzats per 

obert el Museu de les Mines. Una mica més avall, a la zona 
de les escombreres, han fet una gran zona d’aparcament. 
Per començar vàrem resseguir l’escombrera que ha que-
dat a la part alta i oposada al talús de l’aparcament. És una 
zona de material vell, poc remenat i força meteoritzat. Aquí 
vàrem recollir mostres d´ankerita d’un bonic color marró 
fosc, algunes amb petits cristallets de calcopirita i siderita. 
També vàrem trobar alguna calcita i exemplars de galena, 
alguns d’ells en forma de cristalls cúbics no exfoliats. Des-

vam dirigir-nos en direcció a les escombreres de la mina Re-
gia. Aquí els materials tenen un color més clar i dóna la im-
pressió que han estat remoguts recentment. El material que 

sembla menys meteoritzat. Es troba ankerita d’una tonalitat 
més clara, sovint associada a dolomita d’un bonic color ro-
sat. També vàrem poder recollir algunes mostres d’esfalerita 

galena, on algú va trobar un grupet de cristalls cúbics amb 
les arestes troncades. Després de desestressar-nos picant, 

portàvem. Un cop fet l’àpat, i per acabar de pair, férem un repàs 
a la part alta de l’escombrera, on no aparegué res de nou del que 
ja havíem trobat, exceptuant uns petits cristalls de nacrita que 

una mica la xerrada i d’intercanviar els correus electrònics, aga-
fàrem el camí de tornada, tot havent gaudit d’un dia primaveral 
en bona companyia i ben carregats d’una mostra representativa 

-

A la recerca de minerals a l’escombrera de la mina Règia. Foto: A. Asensi

Foto de grup de la sortida. Foto: S. Evangelio

Octubre
1 Mercadet d’intercanvi de minerals.
8 Tertúlies mineralògiques.
15 Reunió al voltant dels “Binos”.

A partir d’aquesta data us enviarem un al-
tre  Infominer amb dues invitacions 
gratuïtes per Expominer 2009, que se 
celebrarà del 6 al 8 de novembre al 
recinte de Montjuic.
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ARTICLE

4

PROMINERPROMINER
C. Riera d’en Nofre, 2F, baixos

08970 Sant Joan Despí
BARCELONA

T. 93 477 0339
F. 93 477 3456

www.prominersl.com
info@prominersl.com

Horari: dilluns a divendres  9-19 h.
Cada primer dissabte de mes 

i els mesos de juliol i agost 9-13 h
Fora d’horari visites concertades

Minerals
de Col.lecció i Decoració
Pedreria a l’engròs

cristall 20mm

Turmalina i quars

cristall 20mm

Minas Gerais 
Brasil

cristall 90mm

Quars ametista ceptre 
sobre quars fumat. 
Can Massagué, Sils, Girona.

cristall 35mm

En los últimos años he visto aparecer en el mercado especializado de minerales nume-
rosos ejemplares etiquetados como Plata nativa, procedentes, de la mina de plata Imiter, 

supuestos ejemplares no naturales de Plata procedentes del distrito minero de Freiberg, 
Erzgebirge, Sajonia, en Alemania y las Acantitas masivas de la mina Imiter, el aspecto 
general de estas piezas ofertadas me puso en alerta.

HISTORIA

un proceso conocido desde hace siglos. La primera noticia que conozco del proceso nos 

médico muy versado en mineralogía y química. El Sr. Henckel ejerció la medicina en la 
-

sejero de minas por el elector de Sajonia el rey Augusto II de Polonia, y en aquel mismo 
año instaló un importante laboratorio en Freiberg donde impartía un curso de química 
metalúrgica y donde realizó innumerables ensayos. En 1737 fue nombrado asesor jefe 

que vivió y trabajó en esta emblemática ciudad, corazón de la minería europea. Publicó 
diversos libros de los que destacan “Pyritologie”, publicado en Leipzig en el año 1725 y 

Es precisamente en este libro donde Henckel describe la obtención de Plata de hábito 

Años más tarde, el proceso volvió a ser descrito, esta vez, por el mineralogista francés 

Escuela de Minas de París y del Museo de Mineralogía. Publicó diversas obras, entre ellas 
“Elémens de minéralogie, docimastique” editado en París en el año 1772. Es en este libro 

describe el mismo proceso que Henckel había relatado 25 años antes. Pocos años des-
-

este proceso que él mismo experimentó a partir de la Acantita extraída de aquellas minas. 

a las minas de Ilmenau. Francia solicitó a la corte de Sajonia el envío de un funcionario de 
minas bien instruido, siendo designado el Sr. Schreiber, quien en 1777 tomó la dirección 

El trabajo de estos mineralogistas en el caso que nos ocupa fue básico y fundamental, 

El Sr. Haüy es considerado el “padre” de la cristalografía. En 1783 es elegido miembro de la 
Academia de ciencias de París, nombrado profesor de física y mineralogía en la Escuela de 
Minas de París en 1795. Posteriormente logró el puesto de profesor de mineralogía en el Mu-

de la Sorbona de París que mantendría hasta su muerte. Publicó diversos libros, dos de ellos de 

bases de la cristalografía moderna, y el “Traité de Minéralogie” publicado en París en el año 

Acantita, relatando sus experimentos personales y citando el trabajo del Sr. Schreiber. Dado 
que la obra del Sr. Haüy ha tenido un carácter universal y su libro ha sido de referencia fun-
damental en el campo de la mineralogía, la difusión del mismo ha permitido conocer amplia-
mente este proceso a partir de su obra más que de otros trabajos anteriores.

ENSAYOS
-

toso de Imiter, tuve ocasión de examinar algunas piezas de Acantita masiva de esta mina. Era 
una Acantita de intenso brillo metálico, contenía en asociación mecánica sulfuro de hierro 

-
pertaron mis sospechas, concretamente unas aureolas blanco-azuladas en la base, unos óxidos 

Por fortuna mía, disponía de diversos ejemplares de Acantita masiva que había recuperado de 
la mina Balcoll de Falset y cuyas características eran muy similares a las observadas en los 
ejemplares de la mina Imiter, a excepción del tamaño, desgraciadamente para mí!.

mina Imiter de Marruecos. Foto: J. Abella

antropogénico a partir de una Acantita 
de la Mina Balcoll de Falset. Foto: 
J. Abella

Grup de cristalls de galena sobre calcita. Mida cristall gran: 20mm. 
Col i foto: S. Evangelio. Correspon a l’article de la pàgina 10. 

Instal·lacions mina Eugènia i castellet de la mina Renània. 
Foto: S. Evangelio. Correspon a l’article de la pàgina 10.

Tartera de la mina del Tío Jorge o Nueva Virginia a 
Lanzuela (Terol). Foto: J. Rosell

Esfalerita amb Zinkenita. Mina Nueva Virginia, 
Lanzuela (Terol). Ample de camp: 3mm. Foto: 

Uvita
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CRÒNIQUES

ELS ESPECIALISTES 
EN MINERALS 
DEL MARROC

Don MineralDon Mineral
Minerals per a Decoració i Col·lecció
Objectes i Figures de Pedra Natural

Bisuteria de Pedra Natural
Gemmes i Pedres Nobles

Carrer del Call, 19 
(al costat de la Plaça de Sant Jaume)

08002 Barcelona
Tel/Fax 93 318 38 34

BARITINA 

Calcita Cobaltífera de Bou Azzer

Nefelina, Imilchil
Atzurita, Kerrouchen

-

-

conclusión es la siguiente: si el proceso es realizado sin muchas precauciones se ponen de 
-

les. Por el contrario si el proceso se realiza con sumo cuidado el resultado son unos ejempla-
res difíciles de distinguir de los naturales, sin unos conocimientos previos.

RESULTADOS
-

toso obtenidas a partir de la Acantita de la mina Balcoll de las muestras naturales de esta 
mina, coinciden con las particulares características advertidas en algunos ejemplares de Pla-

Marruecos. Por ello su reconocimiento puede ayudarnos a ser prudentes a la hora de decidir 
la adquisición de una de estas piezas, tanto por parte de comerciantes como de coleccionis-
tas. Estos aspectos diferenciales son los siguientes;

Deslustre de la Acantita: que puede ser total si el tratamiento ha sido poco cuidado. En 
este caso podemos observar incluso protuberancias cóncavas y/o aspecto escoriáceo en la 
Acantita. O parcial, limitado a la parte que ha estado en contacto con el crisol, si han reali-
zado el proceso con cuidado. No es extraño observar la aparición de un tornasolado en la 

Aparición de una aureola: cuando el tratamiento ha sido realizado toscamente puede apa-
recer una aureola amarilla en el punto de más calor, que vira a blanco en el centro y de 
color gris-azulado en la parte más externa. Si ha sido llevado a cabo correctamente sólo se 
observa a veces una aureola blanco azulada. Esta característica, que de por sí serviría como 
indicación y debe ser tenida en cuenta a la hora de examinar estos ejemplares, puede no ser 

Las siguientes características deben tenerse muy en cuenta a la hora de elegir un ejemplar 
procedente de esta mina y considerarlos para piezas procedentes de otros yacimientos.

muy evidentes, producidos seguramente por oscilaciones en la temperatura durante el 

marcas tan acentuadas no las he advertido en ejemplares naturales. En algún ejemplar ob-

-
rir un poco de entrenamiento y puede ser necesaria su observación a través de una lupa. 

algunos de gran tamaño, desprendidos durante el rápido proceso de crecimiento.

como los de la mina Balcoll contienen sulfuros de hierro en mezcla mecánica. Esta particu-
laridad es la causante de la aparición de unas pequeñas cortezas y masas rojizas, entre los 

proceso de tostación que sufre el sulfuro de hierro al ser expuesto a la llama del soplete o a 
una alta temperatura y que da como resultado dióxido de azufre y óxido férrico, es decir, se 

-
ta. La paragénesis de Plata nativa y Hematites se ha descrito en algunos meteoritos. Un 
intento de eliminar este óxido provocaría la aparición de una pátina amarillenta en la Plata, 
semejante a un dorado, o su ennegrecimiento. Esta asociación y las acentuadas “roturas de 
crecimiento” junto a las particularidades descritas anteriormente pueden ponernos en aler-
ta sobre la posibilidad que el ejemplar que tenemos en la mano sea una Plata de origen 
antropogénico obtenida a partir de Acantita.

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados nos aportan ciertas pruebas que nos 
serán útiles en un reconocimiento visual de la muestra al permitirnos efectuar un senci-
llo análisis empírico, aunque ello solo nos permita poner en duda el origen natural del 

-

realizar un exhaustivo análisis químico con técnicas espectroscópicas, así como un aná-
lisis isotópico, que nos permitirían comparar los resultados, y establecer sus diferencias.
Todo un reto que no está al alcance de todos.

Estas observaciones son tan sólo el resultado de los ensayos que yo realicé al surgir-
me una duda razonable sobre el origen natural de ciertas piezas de Plata aunque con 

procedentes de la mina Imiter de Marruecos tengan un origen antropogénico, pero sí 
que creo que algunos de los que se han ofrecido son el resultado de una manipulación 

comerciantes y a todo el colectivo de personas interesadas en la mineralogía y en los 
minerales.

LA MINA DEL TÍO JORGE 
O NUEVA VIRGINIA
Lanzuela (Terol)  28 de març de 2009

Joan Rosell.-  Havíem organitzat una sortida a la Mina 
Nueva Virginia a Lanzuela preparada pel 21 de març però a 
causa de les diverses peticions de canvi de data es va passar al 

Els homes del temps no es posen mai d’acord.  Segons els mo-
dels predictius, aquell dissabte havia de ser entre sec a remu-

el model va predir pluja. Fer tota la distància per a que ens 
plogui no animava gaire.  Per sort, el dissabte es va aixecar 
entre núvols i alguna ullada de Sol. Després d’esmorzar una 
mica ens vam posar camí de Lanzuela  on ens vam trobar. 

havien avisat de la seva intenció de “desertar” en veure les 
prediccions de pluja... cosa molt comprensible per altra ban-
da. En arribar a l’escombrera, ens vam trobar un entorn força 
remogut. Pel que sembla, els mineralogistes van visitar el 

desitjats. Però de seguida ens vam posar a cercar i a fer algu-
na que altra prospecció del subsòl.
El dia era gris i fred, però de pluja res. Van començar a sortir 
alguns blocs de dolomita grisa amb algunes esfalerites bri-
llants i algun que altre bloc de mena metàl·lica d’estibina 
amb alteracions. A base de treure petits blocs i anar-los 

zinkenita, semseyita, estibina, esfalerita, polidimita, quars, 
-

es van resistir.

anar a fer un dinar en el bar d’un poble veí a base de “pance-
ta”, ous ferrats, patates fregides i molta gana. Per sort la pluja 

es va anar fent present.

local per a que aquells socis que no van venir poguessin fer-

nótese el óxido férrico sobre la Acantita. Foto: J. Abella

Polidimita. Lanzuela. Camp de visió 5mm. Foto: J. Rosell Foto de grup de la sortida de Lanzuela. 

se amb algun que altre 
micro, ja que aquest 
material dóna molt de 
joc a l’hora d’anar-lo 
reduint de mida per-

-
tats mineralitzades.       
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Atzurita, Kerrouchen, Khénifra, Marroc. Don Mineral. Foto: S. Evangelio

Joan Rosell.- Un altre any més de MINERALEXPO 
SANTS- Barcelona. Minerals, fòssils, activitats, amics, conver-
ses sobre pedres… Es van realitzar tallers sobre el foc, la talla 
de pedra i la pintura a l’estil de l’home prehistòric d’Atapuerca. 
La veritat és que veure com amb un parell de palets, una cos-
tella, una corda i una mica de palla es pot fer foc, és una mica 

-

amb batea, sempre positius i divertits. La veritat és que és una 

deixar caure algun que altre bon àpat amb els amics.

MINERALS
Tal i com s’ha pogut comprovar no s’han vist masses minerals 

-
res han donat més importància a aquest aspecte. M’agradaria 

que s’han trobat per terres granítiques madrilenyes. Per ésser 

-

facetes de creixement. El més gran que vam veure tenia sobre 
15 mm de diàmetre. Es presenten sobre matriu de quars ben 

d’almandí estan recoberts per aquesta capa de petits i brillants 

També de terres de Guipuzkoa ens van arribar unes ben forma-
-

-
dent.
De mans del Jordi Fabre algunes novetats de Tucson. De Namí-

-
bre una matriu de calcita taronja de forma perfecta hexagonal i 

de color intensament negre. S’han trobat peces de bona mida 
però sense exfoliar molt poques. A la mateixa taula també 

de Sudàfrica d’un color i forma semblants a les del Papiol 

fa úniques. 

les que tant s’ha parlat sobre el tema de la proporció de man-
-

leïtes.

la zona d’Ojuela estan tornant a nivells accessibles a treure 

de color violeta intens, gens habituals en el jaciment. En un 
-

Stand del grup amb revistes i llibres. Foto: S. Evangelio

Stand d’Albert Badia. Foto: S. Evangelio Mimetita d’Ojuela, Mapimí, Mèxic. Stand de Félix Gómez. Foto: S. Evangelio

Fluorita de La Viesca, La Collada, Asturias. Stand de Jordi Fabre. Foto: J. Barrera
Flogopita d’Arandis, Swakopmund, Erongo Region, 
Namíbia. Foto: J. Rosell

Taller de minerals amb en Joan M. Ybarra i en Joan Barrera.

Almandins amb 

sobre quars de 
Sieteiglesias,
Madrid.
Foto: J. Rosell.

MINERALEXPO SANTS

Fluorita.
Mina Ojuela, 

Durango, México. 
Foto i Col.:J. Rosell.


