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Andradita de la mina del Socau, 
Vallcàrquera, Figaró-Montmany, 
Vallès Oriental
Joan Martínez Bruguera (Sant Esteve de Palautorde-
ra).- Les mines del Socau es troben en el petit poble 
de Figaró/Montmany, a la capçalera del Parc Natural del 
Montseny. Passant pel poble agafem el camí que es di-
rigeix en direcció al turó de Tagamanent i a l’alçada del 
petit barri de Vallcàrquera i la petita ermita de Sant Pere, 
molt a prop de la masia de Can Dosrius, s’agafa el camí 
que es dirigeix cap a les mines del Socau. 
Ens endinsem en la petita vall entre una vegetació ferés-
tega. El soroll del petit rierol i els ocells ens acompanyen 
en el trajecte. Es tracta d’una vall empresonada, d’aquí li 
ve el nom antic de Vall Carcera, ara Vallcàrquera. El sen-
der s’obre camí seguint el curs del rierol del Socau, que 
sempre du aigua, i envoltat per la carena de la Roca del 
Cau i pel Turó de Can Plans. Després de 15-20 minuts 
de marxa arribem a una de les entrades a la mina par-
cialment coberta per esllavissades i inundada en bona 
part. L’Ajuntament n’aprofi ta les aigües per subministrar 
el veïnat.
Vora la mina hi ha una petita trinxera que porta a una pe-
drera, no massa gran, on es va començar l’extracció de 
la magnetita, que era el mineral que explotava la com-
panyia Marte i que subministraven les foneries establer-
tes a Barcelona i les seves rodalies. Els jaciments de la 
mina del Socau es localitzen a sobre d’una mineralitza-
ció relacionada amb un skarn, la qual es situa al con-

EDITORIAL
A tota Europa ens toca viure moments difícils, no només des del punt de vista econòmic sinó social i cultural. 
Les diferents associacions mineralògiques i paleontològiques busquem maneres de poder fer més incidència 
en la societat i, perquè no dir-ho, de tirar endavant i engrescar el públic i sembrar-hi la llavor de les nostres 
afi cions naturalístiques, tan antigues com l’ésser humà. També els col·leccionistes ens volem implicar amb 
les universitats i els museus per a poder col·laborar entre tots a fer més gran la Mineralogia i la Paleontologia. 
Llàstima que, de vegades, sembla que aquests motors de coneixement: amateurs, universitat i museus, tre-
ballen per camins propis i incomunicats. 
Per això, al menys a nivell associatiu, sumar esforços entre entitats mineralògiques que comparteixen uns 
mateixos objectius, sembla una obligació inexcusable. Després de diverses converses entre membres de les 
directives del Grup Mineralògic Català, l’Associació Mineralògica i Paleontològica de Sant Vicent del Raspeig 
i la Societat Valenciana de Mineralogia, es va arribar a un acord per a establir ponts de col·laboració entre 
les entitats. Per començar: compartir l’INFOMINER. Aquesta revista d’informació mineralògica és editada pel 
GMC i en ella hi trobareu articles que a tots ens poden interessar sobre jaciments, fi res, activitats, viatges, 
activitats, xerrades... D’aquesta manera els membres de les tres entitats podrem rebre informació d’altres 
contrades i ampliar el nostre entorn “geològic” i, molt important, compartir experiències. A poc a poc anirem 
refermant aquests ponts. 
Desitgem que en gaudiu de la lectura i que serveixi per conèixer-nos tots 
una mica més i us animi a col·laborar-hi amb els vostres escrits i vivències.

Andradita. 
Foto i Col. Bruguera. 
Mides cristall 
més gran 10 mm.
Com el de la mostra 
estudiada per SEM-EDS.

Andradita. 
Foto i Col. Bruguera. 

A.c. 20 mm.
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GMC164 % atòmic   -   àtoms Andradita

Calci (Ca) 15,62% 3,0 3

Ferro (Fe) 10,58% 2,0 2

Silici (Si) 15,87% 3,0 3

Oxigen (O) 57,93% 11,1 12

Resultats i espectre SEM. Joan Rosell i Joan Viñals. Mostra GMC164 
Grup Mineralògic Català - Fund. Bosch-Gimpera - UB.
Andradita. Foto i Col. Bruguera. Mides cristall gran 9 mm.

Determinació
J. Rosell, J. Viñals.- Un fragment de 0,8x0,7mm va ser 
extret mitjançant trituració d’un cristall de color negrós 
amb refl exos melats (com els de la foto en pàgina 
anterior, mostra GMC164). S’observa que els fragments 
tenen aspecte homogeni i mostren color melat, vitri, amb 
bona transparència. La mostra escollida va ser recoberta 
amb carboni. 
La determinació semiquantitativa ha estat portada a 
terme mitjançant el microscopi electrònic Jeol JSM-840 
(Serveis Científi cotècnics, Universitat de Barcelona). El 
potencial del feix d’electrons ha estat fi xat a 20kV. Els 
resultats indiquen unes proporcions atòmiques molt 
defi nides, sense la presència d’altres elements dins 
del límit de detecció del sistema emprat. Podem veure 
en les dades adjuntes que les proporcions atòmiques 
calci:ferro:silici són idèntiques a les de la fórmula 
empírica de l’andradita: 3:2:3. Altres mostreigs que 
s’han fet de parts diferents del cristall no han mostrat 
variacions apreciables en la composició química. 

Bibliografi a
(1) Mata i Perelló, J.M.: Els Minerals de Catalunya.
(2) Mata i Perelló, J.M.(2008): Xaragall, n. 324, 2008.
(3) Calderón, S. (1904): Magnetitas españolas y portuguesas. Biblio-
teca Digital del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia. 

tacte entre uns afl oraments calcaris del trànsit Silurià-
Devonià i unes diorites. Aquest contacte es veu afectat 
per una falla que posa en contacte les anteriors calcàries 
amb unes pissarres negres del Silurià. Aquesta falla és 
ben visible dintre d’un brancall de la galeria principal de 
la mina, situada a la dreta de la mateixa, segons s’entra. 
En aquest indret es pot veure, també, un bon exemple 
de “mirall de falla”. El mineral que es va explotar va ser la 
magnetita, que en bona part es troba alterada a maghe-
mita i també a goethita (en forma de limonita). També es 
troben presents altres minerals com: hematites, calcita, 
actinolita, epidota, tremolita, pirosmalita-(Fe), siderita i 
quars.
Després de diverses visites al jaciment vàrem localitzar, 
en un racó de l’esmentada pedrera (fi nals de l’estiu pas-
sat) uns petits cristalls de granat. Vam poder treure al-
guns exemplars de qualitat. A dia d’avui se’n troben més 
escadusserament. Si es segueix el camí que voreja el 
rierol uns 5 minuts més, arribem a les restes d’unes edifi -
cacions que semblen d’origen miner, encara que aquest 
fet s’hauria de confi rmar. 

Una mica de Cristal·lografi a 
Els cristalls d’andradita mesuren en alguns casos fi ns a 
15 mil·límetres. La majoria de cristalls mostren una co-
loració marró, quasi negre, amb cares prou defi nides, 
algunes de les quals presenten creixements esglaonats, 
típics de l’espècie, i estriacions. També apareixen cris-
talls amb tons verdosos i melats. Els cristalls més petits 
són transparents i en alguns observem zonació de color. 
Bona part dels cristalls foscos que hem trencat presen-
ten un interior cristal·lí, transparent i de color melat o 
lleugerament verdós. 
Pel que fa a la varietat de formes cristal·logràfi ques 
n’hem pogut observar quatre: el rombododecaedre; 
combinacions del cub amb el rombododecaedre; com-
binacions del cub amb l’octaedre i el rombododecaedre 
i, fi nalment, del rombododecaedre amb el trapezoedre.
Cal dir que d’entre els granats trobats a Catalunya, els 
d’aquest jaciment es poden considerar entre els més in-
teressants i rics en formes cristal·logràfi ques simples o 
combinades.
Andradita. Foto i Col. Bruguera. Mides grup 18 mm.



4

INFOMINER - 53

1/2012

Népouïta (Ni,Mg)3Si2O5(OH)4 
a la mina Balcoll
Falset, El Priorat, Tarragona
Joan Abella i Creus (Sabadell).- En els darrers anys 
la mina Balcoll, dins del terme municipal de Falset 
(Tarragona), ha adquirit certa fama tant a nivell nacional 
com internacional, per haver proporcionat els millors 
exemplars d’Argent cristal·litzat d’Espanya, i tanmateix 
interessants minerals de níquel com la Breithauptita.
Precisament gràcies a la presència d’aquest element 
ha estat possible identifi car una nova espècie al nostre 
país, la Népouïta.
S’han trobat pocs exemplars d’aquesta rara espècie, 
segurament a causa de la meteorització que han sofert 
en el terrer, però han estat sufi cients per a la seva 
caracterització.
El color és verd, d’un verd menta pàl·lid a un verd 
poma, s’assembla al color verd RAL 6032 del codi 
Reichsausschuß für Lieferbedingungen, i conté centres 
de color groguencs. És un mineral tou, de tenacitat 
fràgil, baixa duresa (2,5, escala Mohs), lluïssor cèria, 
encara que en fractures recents és una mica nacrada. 
No presenta fl uorescència en ser exposada a la radiació 
ultraviolada, tant d’ona curta com d’ona llarga.
Presenta nombroses fractures, degudes segurament 
a un procés de deshidratació. Es troba inclosa en 
Calcita i conté Quars. És el resultat d’una substitució 
pseudomorfa, gairebé sempre total, de Niquelina, que 
se suposa deguda a una solució rica en sílice amb 
contingut variable de magnesi a causa de la lixiviació 
de la Dolomita. Els centres de color groguencs poden 
ésser deguts tant a la presència del ferro contingut com 
a traça en la Niquelina com al ferro lixiviat de l’Ankerita. 
La Niquelina substituïda formava agregats estalagtítics 
de cristalls d’hàbit piramidal, amb estructura interna 
radiada, pròpia d’aquest tipus d’agregats i que pot 
ser observada en la Népouïta com a textura relicta.
Encara que el mineral té una baixa cristal·linitat, es va 
poder obtenir un espectre per difracció de raigs X.

Desitjo expressar el meu agraïment al Dr. Felicià Plana i 
al Sr. Josep Elvira, del Consell Superior d’Investigacions 
Científi ques de Barcelona, per l’anàlisi per difracció de 
raigs X.

Népouïta. Mida de l’exemplar: 43x29 mm. Col. i Foto Joan Abella

Detall de la Népouïta. Ampl. camp: 1,5 x 1,7 mm. Col. i Foto Joan Abella

ARTICLE D’INVESTIGACIÓ
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A la seu social del GMC, ara 
disposem d’un altre microscopi 
MOTIC SMZ140-N2TG 
i un microscopi de mà 
DEL-1 a per a l’ús dels 
socis. En breu farem 
una sessió amb el 
DEL-1 i veurem com 
treure-li tot el partit. 

Amb la col·laboració de: 

`
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La Lloma Badà, Petrer.

INVESTIGACIÓ

Les aragonites de la Lloma 
Badá i La Salina de Petrer, 
Alacant
José R. Pastor Aliaga (El Moralet, Alacant).- Una 
vegada més visitem un jaciment del Keuper, d’altra 
banda tan abundant en esta província. En esta ocasió 
es tracta d’un jaciment d’aragonita.

Este jaciment està situat en el costat dret de la carretera 
d’Alacant a Madrid, en un paratge denominat l’Estret, 
a uns dos quilomètres abans d’arribar a les poblacions 
d’Elda i Petrer i a l’altura de la subestació hidroelèctrica. 
En tota aquella zona afl oren les margues rogenques 
del Keuper, que en un temps van ser explotades per a 
l’obtenció d’argiles  per a la fabricació de ratjoles i teules.

El primer lloc d’interés és conegut com a La Salina i està 
situat junt amb un naixement d’aigua salada que la gent 
del lloc utilitza per a prendre banys d’aigua i fang, dels 
que diuen que són medicinals i curen les malalties de la 
pell. Este naixement fl uïx cap a la xicoteta rambla que 
circula paral·lela a la carretera i justament entre la dita 
rambla i els contraforts de la serra del Montaut es troba 
una pedrera d’argiles abandonada on es troben multitud 
de cristalls d’aragonita, la major part d’ells embotits entre 
l’argila, però també hi ha zones amb cristalls implantats 
en matriu d’algeps de color blanc o rogenc. La major part 
d’estes aragonites tenen la forma característica que tots 
coneixem i el seu color és transparent o rogenc, però 
també mostren altres colors com el negre o de color mel. 
La grandària normalment és xicoteta i no se solen trobar 
cristalls de més de dos centímetres i quan apareixen de 
grandària major solen estar molt deformats.

En la zona sud de la pedrera hi ha una zona on les 
aragonites es troben majoritàriament sobre matriu 
d’algeps i mesclats entre les aragonites. És fàcil trobar 
multitud de cristalls de quars transparents o rosats i 
quasi tots tenen la peculiaritat que el cor dels cristalls és 
de color blanc com la llet.
Des d’ací a l’altre afl orament d’aragonites hi ha poc més 
d’un quilòmetre, continuant per la carretera en direcció 
a Petrer. Cal eixir per la següent desviació a la dreta 
en direcció a la Lloma Badá, està ben indicat. Seguint 
esta carretera, el jaciment és troba a uns cinc-cents 
metres a mà esquerra. Ací també es troben alguns 
quarsos de la varietat Jacint de Compostel·la, però les 
aragonites són les que més abunden en este jaciment, 
també de color roig, blanc o transparents, però les 
més interessants són unes que apareixen de color gris 
blavós i que presenten una forma molt particular. Es 
tracta d’unes formacions radials i planes, alguna d’una 
grandària de fi ns a cinc centímetres. A causa d’esta 
forma tan característica, els col·leccionistes de la zona 
les criden medallons. Antigament també era comú trobar 
ací pinyes d’aragonites com les que es troben al Marroc, 
però hui en dia són molt escasses.
Tant en La Salina com ací en la Lloma Badá tampoc 
és rar trobar roses del desert d’algeps, encara que 
normalment solen ser de dimensió reduïda.
En el camí que va paral·lel a la carretera entre La Salina 
i la Lloma Badá, sobretot a continuació de la subestació 
hidroelèctrica, es poden veure algunes xicotetes pedreres 
d’algeps abandonades des de fa molt de temps, i en la 
contornejada hi ha alguns xicotets tastos, que pense que 
ni van ser fets per a l’extracció de mineral, però el cas 
és que allí he pogut trobar algun exemplar de dolomita 
cristal·litzada amb restes de calcopirita i carbonats de 
coure. Solen ser mostres sense interés per als col-
leccionistes, però molt interessants per a documentar la 
mineralització d’aquella zona.

Pinyes característiques 
de la Lloma Badá, 

cridades “medallons”. 
Fotos J.R. Pastor
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BIBLIOTECA MINERALÒGICA

Biblioteca.- En una illa deserta i inhòspita de la costa sud de Xile, 
prop del cap d’Hornos, un solitari caçador de meteorits fa un desco-
briment increïble: el meteorit més gran trobat mai a laTerra, enterrat 
durant milions d’anys. A mig món de distància, el multimilionari em-
presari Palmer Lloyd decideix que vol tenir-lo com a peça estrella 
en el seu nou Museu de Ciències Naturals. (A molts ens agradaria 
tenir un Lloyd Palmer...). Un primer repte: és l’objecte més pesat 
que s’ha intentat transportar mai. Per això es fl eta un enorme i mo-
dern petrolier per transportar-lo d’amagat per a que les autoritats xi-
lenes pensin que és un simple vaixell miner vell i rònec. Glinn és un 
expert en empreses impossibles i ell i el seu equip s’han d’enfrontar 
a moltes situacions, però es veurà atrapat en un infern de gel i fred. 
Molt recomanable per a aventurers.

Títol: 
Más Allá del Hielo
The Ice Limit
Douglas J. Preston, Lin-
coln Child.

Plaza & Janés. 2001.
448 pàgines.
ISBN: 84-01-32944-2
Hi ha edicions de butxaca

Distribuïdor
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Nou jaciment de 
quars morió de la 
Cova del Colom 
i El Colom, 
Alfondeguilla, Castelló

Societat Valenciana de Minera-
logia.- Com passa molt sovint, el 
tema de la troballa d’aquests quar-
sos morió va començar de mane-
ra fortuïta. Elies, un company de 
Juan Carlos Tarín, li va mostrar uns 
exemplars de quars morió, que ha-
via recollit mentre estava caçant al 
terme d’Alfondeguilla. Juan Carlos li 
va preguntar ipso facto si recordava 
el lloc on els havia trobat.
Un dia d’aquest estiu passat vàrem 
organitzar una expedició amb el 
caçador a veure si localitzàvem 
l’afl orament. Vam tenir molta sort i 
quasi a la primera començàrem a 
trobar cristallets solts de diverses 
grandàries. Com anàvem amb la fa-
mília i amb una altra idea de passar 
el dia, deixàrem la investigació per 
a una altra ocasió. Des de llavors 
hem tornat un parell de vegades i 
hem acotat prou el jaciment.

Descripció del jaciment
Els exemplars de quars es troben 
damunt d’una marga molt meteo-
ritzada, per la qual cosa és prou 
complicat traure’ls amb matriu. Els 
cristalls amiden com a màxim dos 
centímetres, però són molt atractius 
i llustrosos. Es presenten en cris-

talls amb prisma o sense, de mor-
fologia semblant als del jaciment de 
Nàquera.

Localització
La Cova del Colom i el turó “El Co-
lom” es troben en la confl uència 
dels termes d’Alfondeguilla, Soneja 
i Sagunt. Són dos afl oraments se-
parats per un xicotet barranc. Estan 
a uns sis kilòmetres i mig de la po-
blació, seguint una carretereta que 
circula pels barrancs de la Basseta, 
el del Coll de la Vella i el d’Escales.
Si hi aneu tingueu el màxim respec-
te pel jaciment i per l’entorn natural.

Quars del jaciment de la Cova del Colom
Quars del jaciment d’El Colom

Quars del jaciment la Cova del Colom

Cristalls a la 
paret. Jaciment 
d’El Colom

Dalt: Vista del 
jaciment d’El 

Colom des de 
la Cova del 

Colom.
Dreta: Vista 
del jaciment 
de la Cova 

del Colom des 
d’El Colom
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Excursió a Estopinyà del Castell, 
Ribagorça, Osca, Aragó
Jorgina Jordà (Santa Coloma de Cervelló).- El passat mes 
de desembre vàrem anar d’excursió amb l’infatigable Manel 
Moreno, en la sortida programada del Grup, a fer una visita 
geològica a les ofi tes d’Estopinyà del Castell. 
En aquest afl orament d’ofi tes, es troba Escolecita, que en 
aquest indret normalment es presenta amb estructures 
radiades i també pot anar acompanyada d’Aerinita, un mineral 
menys conegut, però molt interessant. El poble 
d’Estopinyà, i gairebé tot el contorn que l’envolta, 
es troba situat entre afl oraments dels materials 
mesozoics del Mantell de les Serres Marginals, 
a la Unitat Sud-pirenaica Central, per on es 
desenvoluparà la nostra excursió.
Les ofi tes d’aquesta àrea es presenten com a 
masses aïllades, de forma i extensió variables 
on predominen les formes més lenticulars o 
tabulars amb les vores arrodonides determinant 
afl oraments allargats d’entre un centenar de 
metres a uns 2 km, i una amplada de poc més 
d’un centenar de metres. Seguint el camí de 
l’Escolecita vàrem trobar un afl orament d’Aerinita 
digne de ser fotografi at. Tot i 
que el dia era boirós, el blau 
destacava sobre les parets. 
En resum, una altra sortida 
molt ben explicada, i no només 
pel que fa a la geologia i 
minerals, sinó per als amants 
de la natura en general. En 
aquest cas, a més d’uns bonics 
paisatges hivernals, dins les 
escletxes de les ofi tes vàrem 
trobar un drac molt quiet, 
suposo que pel fred, que va fer les delícies dels afi cionats 
a la fotografi a. Tot això, en molt bona companyia, ja que ens 
coneixem tots i som assidus a aquestes sortides de camp, 
i amb moltes ganes de passar-nos-ho bé. Fins a la propera 
sortida, on us esperem a tots i totes.

El poble d’Estopinyà del Castell i dos exemplars 
d’escolecita (dalt). Una paret d’aerinita i un drac... 

Fotos d’en Màrius Asensi

SORTIDA MINERALÒGICA
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Martí Rafel (Barcelona).- Nuevo emplaza-
miento en el Palacio número 1, con un ac-
ceso mucho más cómodo, un espacio me-
jor y una ganancia cualitativa notable. La 
distribución impuesta por la organización 
ha mantenido separados los puestos ‘mi-
neralógicos’ de los de bisutería/joyería, lo 
que es muy de agradecer por parte del pú-
blico que así puede dirigirse a su ‘sector’. 
Quizás limar algunos deslices como el he-
cho de que el pobre hombre de Bulgarian 
Minerals (primera presencia en Expominer) 
estuviera perdido en medio de la bisutería, 
lo que no benefi ciaba a nadie, ni parece 
muy lógico. Hay que estar atento a estos 
detalles. Las formas son importantes.
Quiero hacer aquí un punto y aparte y decir 
que, en contra de lo que algunos afi ciona-
dos piensan, creo que hay que ser posibi-
lista y realmente se necesita tener el em-
puje económico de la joyería/bisutería para 
disponer de los minerales en buena forma 
por razones más que obvias. Y este hecho 
también puede ayudar atrayendo más pú-
blico al certamen y en algunos casos llevar 
a un interesante cross-selling entre las dos 
lineas de negocio De hecho a mi me ha pa-
recido que la asistencia de público ha sido 
buena, quizá mayor que la pasada edición 
y el precio de la entrada 7,50 EUR... cara. 
Bravo por el Grup Mineralògic Català que 
ha conseguido que los socios puedan en-
trar mostrando solamente el carnet del año 
en curso. El bolsillo de muchos lo agrade-
cerá. Por cierto que parece que las altas 
de nuevos socios en el GMC han sido im-
portantes durante el transcurso de la Feria. 
Felicidades.
Cuestiones mineralógicas
Incidiendo en cuestiones más mineraló-
gicas, hay que decir que agradables sor-
presas ha habido y se han visto algunas 
novedades que deseo sean preámbulos y 
que espero que nos deparen ilusionantes 
especies minerales en el futuro. En general 
se nota que están afl orando piezas de an-
tiguas colecciones y eso está dando salida 
a piezas curiosas y hasta interesantes, eso 
sí a precios nada, pero que nada relajados.
Las novedades que prometen futuras sor-

presas, son por un 
lado las Arfvedso-
nitas con pequeños 
Zircones de Imilchil 
y, como no, el mate-
rial de las minas de 
hierro de la Mongo-
lia Interior, ya visto 
en Munich, por su 
tamaño y rareza 
(Granates, Ilvaitas, 
Cuarzos prasios, 
Genthelvitas, Helvi-
tas y parece que un 
largo etcétera con 
una parte aún por 
analizar). En cuanto 

a material español yo no había visto las 
Mimetitas de Tharsis (Huelva) y me han 
parecido un buen material de sistemática.
En revisitados ilustres españoles había de 
antiguas colecciones unas Anglesitas de 
Linares, Stolzitas de la Tala, Piromorfi tas 
del Horcajo y de Santa Eufemia, Fluoritas 
de la Collada, Casiteritas de la Parrilla, Es-
faleritas de Áliva, secundarios de cobre de 
Primitiva, Platas de Las Herrerías, Villama-
ninitas de Cármenes, Calcosinas de Las 
Cruces y Fluoritas de La Viesca.
Y como revisitados internacionales la ver-
dad es que había material abundante y de 
calidad, desde Valentinitas de Oruro, clá-
sicos de Rumanía, la paragénesis de Ma-
dan, Kutnohoritas de N’Chwaning, Alaban-
ditas peruanas, Piromorfi tas de Bad Ems y 
Les Farges, Oro de Ikaburú, Campillita de 
Cumberland, Anatasas noruegas de gran 
tamaño, Cupritas rusas, abundante Panas-
queira de calidad y unos curiosos Hidroxi-
lapatitos de Cerro Huanaquino, de Perú.
Y para terminar de poner la guinda al pastel 
también alguna pequeña licencia de algo 
inesperado a buen precio como Wavellitas 
gallegas o Amatistas de Azaila, Fluoritas 
de Duyos y material de La Fregeneda.
En defi nitiva, las buenas piezas siguen 
valiendo dinero, pero con un presupuesto 
ajustado se podía salir con unas compras 
airosas y más que dignas.
Y ¿Qué se ha cocido en los distintos 
Sancta sanctorum de nuestros amigos 
los dealers?
Euskalduna - Javier llevaba un surtido in-
ternacional donde destacaba una Sturma-
nita de Kalahari, una preciosa Mimetita de 
Mapimí realmente cuca, buen material -Bo-
leítas, Crisocolas, Pseudoboleítas- de Bo-
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leo, Stellerita de Kazajistan y Tyuyamunita 
americana visible a simple vista. Del lado 
español sobresalía un pequeño surtido de 
material de La Fregeneda, léase Fluorapa-
titos, Cuarzos y Cuarzos ahumados y una 
roseta de Barita de Mina Victoria.
All Stones - Marc llevaba un lotecito agra-
dable y a buen precio de Fluoritas de Du-
yos (con su gran calidad cristalográfi ca) y 
unas interesantes Epidotas de Pakistán.
Rosell Minerals - Joan, a parte de los mi-
nerales, llevaba un corner con lupas bino-
culares y trinoculares y algún material pe-
dagógico. Las lupas podían ser usadas in 
situ y aprovechar los buenos consejos ad 
hoc. Especímenes minerales variados in-
ternacionales y un buen combo español re-
dondeaban el conjunto. Llamaban la aten-
ción las Prehnitas del Barranc del Mont 
en Huesca, Ópalos de Agramón, Baritas 
de las minas del Cortijuelo, Stolzitas de la 
Tala, Eritinas tipo velvet de Bou Azzer, Cal-
citas de Patoni y Magnetitas afganas con 
una buena paragénesis adjunta.
R&T Minerals - Material internacional con 
buena relación calidad/precio donde se 
podian ver interesantes Cupritas y Cobres 
rusos en abundancia, Spessartitas chinas 
y unos Cuarzos maclados (macla del Ja-
pón) de Zambia, entre la gran variedad de 
material ya conocido.
Piritas de Navajún - Pedro nos ofrecía las 
Piritas de Navajún que tanta fama le han 
reportado. Como siempre con muestras 
excelentes.
Lithos - José sigue en la brecha con áni-
mo, aunque esta vez en un lugar un tanto 
apartado y fuera del circuito más concu-
rrido. Proponia sus habituales fantásticos 
meteoritos, fósiles, réplicas de los mismos 
y en el plano mineralógico unas Baritas pe-
ruanas de Cerro Waryhuin, Villamaninitas 
de Cármenes y un surtido de material es-
pañol de sistemática con pequeños guiños 
como las Prehnitas de Conil.
Tot Pedra - Eugeni y Rosa ofrecían su ya 
clásico material del Vietnam que tan buena 
acogida ha venido teniendo, esta vez in-
cluyendo unos Corindones alguno de ellos 
un poco gema. También ofrecía fondos de 
material de su antigua colección, mucho 
español de sistemática, que se vendía por 
cajas y como curiosidad la labor de mostrar 
al público las dotes de los ‘artesanos’ asiá-
ticos en cuanto a la creación de minerales 
con unas Calcitas y unas Fluoritas de Jal-
gaon (India) aciduladas y pegadas, debida-
mente señaladas con una R.
ML Creations - Marie Louise Navarro si-
gue fi el a su cita y nos sigue deleitando 
con sus cuidados combos internacionales 
con mucho material de Sudamérica. Im-
presionante una gran Calcita con Amatista 
del Uruguay, también los conocidos Rutilos 
con Hematites de Belo Horizonte, Brasilia-
nitas de Linopolis, Spessartinas de Lavra 
do Navegadora y un buen lote de Malaqui-
tas congolesas.
Bulgarian Minerals - En su primera parti-
cipación y en un lugar poco apropiado, en-
tre gemoterapias y bisutería, ofrecía unos 

Macla de Cuarzo. Serenje, Zambia. R&T Minerals
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buenos lotes de minerales de Madan y de 
Erma Reka con unos letreritos donde des-
cribía la paragénesis básica del yacimien-
to. Destacaban las Galenas, Calcopiritas, 
Cuarzos y Calcitas. Los precios muy ajus-
tados y el material atractivo redondeaban 
el puesto.
Eliecer - Traía un combo de su tierra 
murciana donde destacaba un lotecito de 
Celestinas de la Parajola. En el terreno in-
ternacional sobresalían unas Esmeraldas 
africanas.
Fabre Minerals – Puesto showy donde los 
haya con cuidado material tanto para el es-
teta como para el sitemático, pero siempre 
con excelente calidad. Sobresalían una 
magnífi ca Aguamarina del valle de Braldu 
en Pakistán, las nuevas Arfvedsonitas de 
Imilchil acompañadas de Zircón, un gran 
cristal de Anglesita con Cerusita de Tous-
sit, una magnífi ca Epidota de la clásica 
Green Monster, resultonas Grosularias con 
Diópsido de Val d’Ala en el Piemonte, un 
enorme cristal de Polucita de Paprok en 
Afganistán, una buena y clásica Fosgeni-
ta de Monteponi de buen tamaño, la sui-
te de minerales de Huang Gang Liang en 
Chifeng con las Genthelvitas comandando 
las huestes, un rosario de apreciables Pi-
romorfi tas tanto chinas y francesas como 

alemanas y una buena Azurita de Tsumeb, 
con su hermana no menos hermosa de 
Milpillas y, como postre, un magnífi co sur-
tido de minerales clásicos de Rumanía de 
una antigua colección extranjera que se ha 
vendido recientemente.
También había alguna cosa española apre-
ciable como el buen surtido de Fluoritas de 
La Viesca y Duyos, un nuevo lote de Villa-
maninitas de Cármenes, alguna Fluorita de 
Papiol y de Sant Marçal y un largo etcétera 
para hacer las delicias de cualquier afi cio-
nado. Una vez más Jordi ha sabido esfor-
zarse para conjugar la rareza y la estética 
en su poblado puesto, y nos ha traido,cosa 
difícil hoy en día, algunas novedades ra-
biosas y prometedoras.
Krystalia - Material de La Viesca, Calcitas 
de La Florida y de Mina Moscona, todo en 
tamaños King Size.
Luis Miguel Fernández Burillo - Puntual 
a su cita Luis Miguel llega a Expominer car-
gado de buen material y un muy cuidado 
stand. Este año me llamaron la atención, 
en medio de todo el buen material que 
traía, unos Hidroxilapatitos con Magnetita 
de Cerro Huanaquino en Potosí, unas con-
siderables Valentinitas con matriz de Mina 
San José en Oruro (Bolivia) y buenas Ca-
rrolitas de Mina Kamoya en RD Congo. 

Carrolita. 
Mina Kamoya,  Rep. Democrática 
del Congo. Luís Burillo Minerales. 

Sigue la aportación de buen material de 
Panasqueira, una impresionante Calcita 
de Daye- Hubei en China, Amatistas de 
Las Vigas y Aguamarinas de Gilgit, Piro-
morfi tas de Broken Hill en Australia, Ana-
tasas de buen tamaño noruegas y una 
bonita placa de Neptunita de San Benito. 
Buen lugar para dedicar un buen tiempo a 
tanto material bien seleccionado concen-
trado. 
Gea - Julio llevaba su particular y afa-
ble combo norteño con piezas de Troya, 
Eugui, Alkiza, etc. Imprescindible para 
surtirse de buen material de esas zonas. 
Como curiosidad, una Bariosincosita de 
Eugui. 
Como colofón, añadiría que sigue tratán-
dose de una feria de un tamaño humano y 
que sirve tanto al principiante como al co-
leccionista más avezado, no dejando des-
contento a nadie si se le dedica el tiempo 
sufi ciente para ver y buscar sin agobios 
aquello que hemos fi jado como objetivo 
amplio antes de su inicio. 
Gracias a todos los que han intervenido en 
ella y que han hecho posible que se repita 
en un mejor emplazamiento y con algo más 
de empuje este año. Seguro que el año que 
viene se introducirán algunas mejoras tal 
como nos ha adelantado la organización.

Resumen del post publicado 
en www.foro-minerales.com

Mimetita. Mina Ojuela, 
Mapimí, México. Euskalduna. 

Calcantita. Riotinto, Huelva. 
Iñaki Irisarri.

Cuarzo cetro con 
penachos de Calcita 
en crecimiento 
invertido de Madan.
Bulgarian Minerals.

Amazonita (variedad de Microclina). 
Mina Smoky Hawk, Teller Co.,

Colorado, USA. Kucera Minerals.

Aguamarina. 
Nyet-Bruk, Skardu, Gilgit, 
Pakistan. Fabre Minerals.
 

Eritrita 
Bou Azzer, Tazenakht, 

Ourzazate, Marruecos.
Rosell Minerals.

Genthelvita de 
Huang Gang Liang, 
Chifeng, RP China. 

Fabre Minerals.
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La Arsenogoyazita, 
SrAl3(AsO4)[(AsO3)(OH)] (OH)6, 
de la mina “Las Cocotas”, 
Tijola, Almería
César Menor-Salván (Madrid).- La mina “Las Cocotas” es 
una antigua explotación de cobre situada en el Cerro del 
Lobo, a unos 12 km de la localidad de Tijola. La minerali-
zación primaria está constituida por “cobres grises” (serie 
tetraedrita-tennantita) de la cual apenas quedan restos. Po-
see, sin embargo, una riquísima paragénesis de minerales 
secundarios de cobre, arsénico y zinc, así como menores 
cantidades de minerales secundarios de mercurio, princi-
palmente perroudita.(1)  
La compleja paragénesis supergénica del yacimiento segu-
ramente irá mostrando nuevas especies, como en el caso 
que nos ocupa: el hallazgo de extraordinarios cristales de 
arsenogoyazita. 
Este mineral es un arseniato de aluminio y estroncio que 
pasa desapercibido debido a que usualmente se presenta 
en forma de granos xenomórfi cos de tamaño microscópi-
co. El término arsenical puro es muy raro, aunque se ha 
descrito previamente, presentando cantidades variables de 
fosfato, fl uoruro y otros metales alcalinotérreos(2). Cristaliza 
en el sistema Trigonal y, cuando se encuentra en tamaños 
visibles sin un microscopio, se presenta en forma de agre-
gados reniformes o esférulas formadas por cristales radia-
les. También se presenta en forma de pequeños cristales 
prismáticos.  El material tipo procede de la mina “Clara” 
(Oberwolfach, Alemania) y en España fue descrito por pri-
mera vez en la mina “Dolores” (Pastrana, Murcia). 

En la mina “Las Cocotas”, la arsenogoyacita se presenta 
en forma de cristales prismáticos bien desarrollados para la 
especie, de color amarillo o amarillo anaranjado y brillo ví-
treo.  Las morfologías  observadas incluyen el escalenoedro 
trigonal, modifi cado de modo que adquiere un aspecto de 
dipirámides pseudo-ortorrómbica o incluso pseudocúbicos 
que puede dar lugar a confusiones en el reconocimiento de 
la especie. También se presenta en forma de combinacio-
nes de romboedros.  Aparece asociada a conicalcita y un 
mineral arsenical de hierro no identifi cado y a cristales rom-
boédricos muy pequeños de carbonato de hierro (siderita). 

La composición varía asimismo, como la morfología de los 
cristales, presentando cantidades variables de fósforo y 
calcio. Los cristales pseudocúbicos o dipiramidales suelen 
contener mayor proporción de calcio y pequeñas cantida-
des de cobre (inferiores al 1%). En general, la arsenogoya-
zita de “Las Cocotas” es pobre en fósforo y calcio, y libre de 
bario. La presencia de cristales remarcables de este mine-
ral en “Las Cocotas” hace recomendable una observación 
cuidadosa de las muestras, en busca de otros minerales 
del grupo de la crandallita.
Agradecimientos
A Francisco Javier Costa, por su asistencia en el campo y 
al Centro de Astrobiología, en cuyas dependencias se ha 
identifi cado el mineral. Hago extensivo el agradecimiento a 
34 donantes anónimos que han fi nanciado en parte el coste 
de los trabajos analíticos de taxonomía mineral.
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Cristales de arsenogoyazita con conicalcita y siderita. 
Campo de visión: 0.5 mm. Col. y fotomicrografía del autor.

Grupo de crista-
les de arseno-
goyazita junto 
con siderita y 
un arseniato de 
cobre y calcio. 
Campo de visión 
0.8 mm. Col y 
fotomicrografía 
del autor.

Arsenogoyazita 
en cristales 
prismáticos junto 
con grupos radiales 
de cristales 
aciculares de 
un arseniato de 
calcio y cobre 
(probablemente 
conicalcita). 
Campo de visión 
1 mm. Colección y 
fotomicrografía del 
autor.

Elemento % en peso % atómico
Sr 18,2 5,5
Al 17,3 17,1
As 20,8 7,4
P 1,9 1,6

F 4,1 5,7

Composición típica 
observada para la 
arsenogoyazita de mina 
Las Cocotas, Tijola.
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Una sortida a la Mina Turó, 
Costabona, Setcases, Ripollès
Àngel Blas (Manresa).- Fa ja uns mesos vam efectuar 
una sortida a les Mines de Costabona, concretament a 
la Mina Turó o de la Roca del Turó, programada dins 
dels cursos del professor Dr. Josep M. Mata-Perelló so-
bre Recerca Geològica i Mineralògica de l’Escola de Mi-
nes de Manresa (UPC).

Ens vam trobar a primera hora del matí a Espinavell, un 
petit poble molt pintoresc situat dins del terme de Molló 
(Ripollès). Un cop agrupats tots en cotxes, vam agafar la 
pista forestal que uneix aquesta població amb la de Set-
cases i que va ascendint cap al Costabona. En arribar 
a la Collada Verda (a uns 1.910 m. d’altitud), ens vam 
aturar i ens disposàrem tot seguit a agafar el corriol que 
ens havia de portar fi ns a la mina. 

Des d’aquí és un bon punt per contemplar el cim del 
Costabona (2.465 m) i tota la vall, amb Espinavell al 
fons. Amb les motxilles ja a l’esquena, lleugeres quant 
a pedres, però carregades amb les provisions i estris 
necessaris, vam començar a fer camí pel sender situat 
a la dreta del fi lat i que recorre per la falda de la mun-
tanya fi ns arribar, al cap d’uns 45 minuts, a la mina. El 
recorregut, tot i ser llarg, resulta bastant suau i sense 
massa difi cultat, amb un lleuger descens que s’accentua 
en apropar-se a la mina. La bellesa del paisatge ho fa tot 
encara més agradable.

En arribar, l’escombrera ens dóna la benvinguda i a 
continuació apareix l’entrada de la mina. La mina es 
va esfondrar no fa gaires anys trobant-se ara totalment 
col·lapsada, fet que fa que sigui impossible d’entrar-hi. 
Pels voltants de l’escombrera es poden trobar restes dels 
diferents minerals que se n’extreien, com la Molibdenita, 
d’un to platejat; els granats, de la sèrie Andradita-Gros-
sulària que són molt abundants, ja que la mina es troba 
en contacte amb granodiorites. Els cristalls més ben for-
mats i bonics acostumen a estar associats a Quars. A la 
fotografi a podem veure un grup de cristalls amb cares 
del dodecaedre (d) i del trapezoedre (n). També es troba 
Scheelita, però la majoria de vegades requereix utilitzar 
llum UV-C sobre les mostres per localitzar-la. També es 
pot trobar Pirita, Powellita, entre d’altres. 

Després d’estar gaudint una 
bona estona per la zona i 
d’haver recollit les mostres 
de més interès, amb alguna 
que altra d’extra, vam ini-
ciar el retorn als vehicles. 
La tornada sempre es fa 
dura pel pes de les motxi-
lles i el cansament acumu-
lat, i en aquest cas no va 
ser menys. A més, tot i sem-
blar a l’anada no haver baixat gaire, durant la tornada 
la pujada fa acte de presència. A part, cal vigilar de no 
agafar per equivocació algun sender paral·lel al d’anada, 
però que discorri a menor altura, cosa que provoca que 
llavors toqui pujar tota la muntanya pel dret. 

Novament al cotxe, és l’hora del comiat i de tornada cap 
a casa. Un dia cansat però efectiu, i amb el cap pensant 
ja en gaudir de la troballa amb més tranquil·litat i molta 
més comoditat.

Cristalls d’andradita-grossulària, Costabona. Cristall gran: 12 mm.
Col·lecció Àngel Blas, Foto J. Rosell

Vista de l’afl orament i la mina. Fotos Àngel Blas. Camí del Costabona, un paisatge impressionant.
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Màrius Asensi.- “Kristall Galerie” es va 
fundar el 1998, gràcies a Johannes Adolf 
Kleynhans. És una galeria on podem vi-
sitar minerals de mides considerables, 
entre elles, la geoda més gran actual-
ment exposada.
Aquesta galeria està situada a la ciutat 
de Swakopmund, a la regió d’Erongo, a 
Namíbia. Swakopmund va ser la colònia 
alemanya amb el port marítim més im-
portant del sud-oest de l’Àfrica a la Pri-
mera Guerra Mundial.
La visita comença pel pati, amb la re-
construcció d’una cova amb quarsos i 
turmalines de grans dimensions, per a 
les persones, amb molt poca llum, cosa 
que difi cultava fer-hi fotografi es.
Després hi ha una sala on es pot veure 

En Màrius al costat de la peça més gran exposada

Vista de l’entrada de la galeria.

Visita a la Kristall Galerie
Swakopmund, Erongo, Namíbia

com tallen diamants i altres minerals i, 
ocupant la resta, s’exposen els minerals 
de gran mida. A continuació, accedint per 
unes escales, trobem unes vitrines ca-
dascuna dedicada a un mineral: dioptasa, 
pirita, etc.
A mi personalment em va agradar i reco-
mano que si algun dia aneu a Namíbia 
val la pena visitar-ho, encara que només 
sigui per veure aquests excepcionals mi-
nerals.

Turmalines al pati de la galeria.

Quars biterminat de mides XXL

Vista d’una gran drusa 
de quars i rubel·lites.Exposició de dioptases...

Atzurita de Tsumeb

Fotos de l’autor
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    FEBRER - MAIG 2012  -  GRUP MINERALÒGIC CATALÀ
SORTIDES DE CAMP

Març 2012 - Canet d’Adri. Olivina i altres minerals volcànics.
Visita a la zona volcànica. Contactar amb Manuel Moreno. 
Tel. 934773890.

Abril 2012 - Visita a la zona d’Ogassa
Visita per les mines d’Ogassa i les rodalies.  Dinar de germanor 
a la fonda de Can Costas. La data concreta sortirà publicada al 
web del GMC a primers d’abril. Contactar amb Joan Rosell. Tel. 
656648499 - 934786796 - jrosell@minercat.com i se us avisarà.

Maig 2012 - Ribes de Freser. Sulfosals i òxids d’antimoni.    
        Contactar amb Manuel Moreno. Tel. 934773890.

FIRES MINERALÒGIQUES
25 i 26 de febrer   FIRA de MINERALS de CASTELLÓ
2, 3 i 4 de març    MINERALEXPO BARCELONA-SANTS.
9 a 11 de març    Escuela de Minas de Madrid
5 a 7 abril             La Unión, Múrcia.
6 de maig    MINERALEXPO SANT CELONI

Febrer
23 Reunió al voltant dels “Binos”.

Març
1 Atenció! El local estarà tancat ja que 

estarem muntant la MINERALEXPO-
BARCELONA-SANTS 2012. Si vols 
ajudar-nos, pots venir a les Cotxeres de 
Sants a les 20:00 hores.

2-4 MINERALEXPO-BARCELONA-SANTS.
8 Reunió al local per parlar de les vivències 

de la MINERALEXPO.
15 TALLERS al LOCAL: Presentació 

pràctica del microscopi USB DEL-1. Com 
fer fotos, vídeo, mesurar, trucs... 

22 CINEMA: passi del vídeo sobre els 
cristalls de guix gegants de Naica.

29 Reunió al voltant del nou binocular...

Abril
5 Atenció! El local estarà tancat per les 

vacances de Setmana Santa.
12 Mercadet de Minerals.
19 Tertúlia i minerals.
26 CINEMA: Las Minas de Almadén.

Maig
3 Preparació de la fi ra de Sant Celoni.
6 Celebració de la fi ra MINERALEXPO 

Sant Celoni. A l’ateneu celoní.
10 TALLERS al LOCAL: Anàlisi químic de 

minerals, unes nocions bàsiques.
17  Tertúlia mineralògica.

ACTIVITATS

Dissabte 11 de Febrer: eixida a Ulea i Abarán (Múrcia):  
 Celestina i minerals de les ofi tes. 
Març: eixida a Huercal Overa (Almería) micros.
Abril: eixida a Agramón (Albacete) a la “caça” dels òpals  
 melinitos. 
Maig: eixida paleontològica a l’Oligocé de La Vila Joiosa  
 (Alacant). 
Sortides per als socis. Us hi esperem.

EIXIDES al CAMP

LOCAL SOCIAL

Tots els divendres, de 19,00 a 
21,00h, ens reunim en la nostra seu 
en el carrer Pérez Galdós, 36, 1r. 
esquerra, en Sant Vicent. Tractarem 
de temes com la preparació de 
noves eixides, visualització de 
minerals al binocular, examen i 
catalogació d’exemplars dels socis, 
etc. 
Per a contacte i consultes podeu 
trucar a en José Ramón Pastor al 
telèfon 693 664 311.

ASSOCIACIÓ MINERALÒGICA  i 
PALEONTOLÒGICA  de SANT VICENT 
DEL RASPEIG

15 al 19 de març
X Mostra de Minerals i Fòssils 
de Sant Vicent del Raspeig 
Inauguració ofi cial: El dia 17 de març a la vesprada 
serà la inauguració ofi cial amb una conferència en 
l’auditori impartida per una autoritat en mineralogia. 
Posteriorment tindrà lloc un vi d’honor. 
Exposicions didàctiques de minerals i fòssils i 
exemplars de col·lecció. També hi haurà jocs i 
concursos per als més menuts.

Minerals al Carrer
El clàssic mercat que se celebra a l’Avinguda de la 
Llibertat de Sant Vicent del Raspeig (Alacant) en 
horari de 10 a 14h. Les dates dels propers mercats: 
4 de març, 1 d’abril, 6 de maig, 3 de juny. 
Us hi esperem!

FIRES i EXPOSICIONS

www.ampsvr.org

www.minercat.com

Us fem saber que ara teniu la possibilitat de venir al local social del 
GMC alguns dissabtes al matí i en horaris especials. Aquest servei al 
soci va ser proposat a l’assemblea. Es publicarà a l’agenda del web 
del GMC.
Podeu trobar a la biblioteca els llibres dels quals en fem ressenya aquí.

SOCIETAT VALENCIANA de MINERALOGIA
Jornades de Ciències de la Terra
Al Planetari de Castelló se celebraran les X Jornades de Ciències 
de la Terra: descobrir la Terra a través de la Geologia i les 
seves ciències els dies 17, 18 i 19 de febrer de 2012.

El programa quasi complet el pots trobar en: http://www.castello.
es/archivos/562/XJornadasdeCienciasdelaTierra_v2.pdf

Consulteu el web per veure més dades i activitats.

www.minval.org




