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NOTÍCIES

Annex del Nomenclàtor
JOSEP L. GARRIDO I JOAN M. YBARRA  (GMC - BARCELONA)  Ja tenim dis-
ponible, en format PDF, l’annex del Nomenclàtor de les espècies 
minerals. 
Aquest document conté les noves espècies aprovades i publica-
des des del juny de 2010 (quan va ser editat el Nomenclàtor) fins 
al juny de 2012. També conté les modificacions que han sofert 
alguna de les espècies publicades. Per exemple, en el grup del 
piroclor algunes espècies que apareixien al Nomenclàtor han es-
tat desacreditades i d’altres s’han redefinit.
Aquest annex es pot descarregar de forma gratuïta des del web 
del GMC. 

La Biblioteca del Grup
REDACCIÓ  (GMC)  Aquests darrers dies s’ha estat portant a ter-
me l’inventari i catalogació dels llibres que teniu disponibles a la 
biblioteca del local social. La nostra sòcia Sandra Lensen és qui 
s’ha encarregat de fitxar-los i numerar-los. 
Per altra banda, el nou bibliotecari Carles Castanera, juntament 
amb d’altres socis, organitzaran les revistes i començaran a pre-
parar els índexs de Mineralogistes de Catalunya, que encara no 
el tenen. El darrer índex que es va publicar va ser el del volum V, 
l’any 1994. 

56, 1/2013
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REDACCIÓ  Un any més hem pogut gaudir de la fira 
d’EXPOMINER i el GMC, com sempre, hi ha estat present.
Hem col·laborat amb l’organització de la Fira per poder 
oferir un ampli ventall d’activitats que fossin atractives pel 
públic assistent i pels nostres socis i sòcies.
L’estand del GMC va estar ple de les nostres publicacions. 
El nou número de la revista Mineralogistes de Catalunya, 
que els socis van poder recollir, i també diversos llibres de 
temes mineralògics. També es van ofertar revistes del nos-
tre fons de les que en tenim molts exemplars. Vam comptar 
com a novetat amb el nou llibre d’en Sergi Falguera que 
ens parla de la mina La Martorellense.
Dins de les activitats més lúdiques de l’estand podem co-
mentar la “pernilada mineralògica”, una excusa per com-
partir amb els socis i sòcies uns talls de pernil, pa amb 
tomàquet i altres aperitius, acompanyats d’un vi de la terra. 
Així els socis van poder fer canvis d’impressions sobre la 
fira i altres temes mineralògics... vaja, fer la xerradeta.
En un vessant més seriós es van portar a terme tres tallers. 
Dos d’ells, de la mà d’en Joaquim Callén, van tractar el 
tema de la fotografia de minerals. Un sobre la microfoto-
grafia i un altre sobre la macro. Els assistens van poder 
prendre nota de tècniques i trucs per a poder millorar la 
qualitat de les seves fotografies. Se’n van fer de micromi-
nerals que van  aportar els socis i també alguns exemplars 
dels que corrien per la fira.
Un altre taller, aquest cop dirigit per Carles Díez, ens va 
acostar una mica més el món dels minerals radioactius i 
el que és la radioactivitat. En Carles va introduir els fo-
naments que expliquen les bases de la física de les ra-
diacions i en concret el per què de la radioactivitat dels 
minerals. Va acompanyar les explicacions de diversos ex-
periments que es poden portar a terme de forma segura 
per demostrar les propietats de les partícules radioactives 
i les seves emissions energètiques.
Volem agrair als socis i sòcies que cada any estan rera la 
taula del GMC aportant el seu esforç i la seva paciència 
i també a les noves fornades de socis i sòcies que volen 
implicar-se amb l’entitat.  

Ens veiem a la fira 
MINERALEXPO 
BARCELONA SANTS 2013

Dalt, pirita de Navajún. 
Foto: J.M. Pérez.

Preparant uns 
deliciosos aperitius 

per als socis.

L’estand del GMC .
Fotos: S. Evangelio
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Preparant l’aperitiu, amb pernil inclòs, 
i brindis “mineralògic” a l’estand del GMC.

Fotos: S. Evangelio

CARLES MANRESA (GMC - TERRASSA-BALA-
GUER)  Ja han passat uns quants dies 
des de la 34a edició de l’Expominer, 
aquest any conjuntament amb el saló 
Col·lecciona. Es va celebrar durant els 
dies 9, 10 i 11 de novembre. Passo a fer 
una valoració subjectiva del que he vist 
durant la recent fira. Val a dir que al foro 
de FMF (Foro de Mineralogia Formativa) 
hi ha una magnífica crònica descriptiva 
sobre els expositors i els minerals més 
interessants realitzada pel company 
Martí Rafel. 
La fira va començar divendres a les 10 
del matí amb una cua considerable de 
públic i amb la visita habitual de les es-
coles, que es van repartir ràpidament 
pels diferents estands, amb intensives 
preguntes als expositors i la preocupa-
ció lògica d’aquests per la integritat dels 
exemplars oferts. 
Des de que la fira s’ha traslladat al recinte 
firal 1 hi ha molt més espai per moure’s. 
Cal dir que dissabte i diumenge es va 
fer certament complicat arribar a poder 
veure amb tranquil·litat alguns dels es-
tands a causa de la nombrosa assistèn-
cia de públic. Aquest fet puja els ànims 
dels organitzadors per a seguir treballant 
i per a augmentar la qualitat de la fira.

Cristalls de rodocrosita peruana. Foto: S. Evangelio

Parlem ara del que realment ens 
interessa que són els minerals. 
Com sempre que s’acosta una fira 
d’aquestes dimensions els aficio-
nats esperem “novetats” minera-
lògiques i aquest any no ha sigut 
gaire, per no dir gens, prolífic en 
aquest sentit. No obstant sembla 
que van apareixent exemplars 
d’antigues col·leccions amb exem-
plars històrics i amb un preu força 
assequible, alguns d’ells. El tema 
dels preus és recurrent any rere 
any. Sembla que els preus no pa-
ren de pujar. La tendència és aquesta, 
però senyors així és la vida en un món 
capitalista i no seré jo qui ho defensi. 
El mercat funciona així i, com a la vida 
real, la diferència de classes es fa palesa 
cada cop més clarament, però seguim 
parlant de minerals, que això no es ho 
podran retallar.

Hi ha dos expositors que habitualment 
destaquen: Fabre Minerals i Luis Buri-
llo Minerales. Són en si mateixos com 
dos petits museus de mineralogia per 
la quantitat, excepcionalitat i raresa de 
les peces que exposen, moltes d’elles 
a preus prohibitius per a la majoria de 
butxaques, però també amb exemplars 

assequibles i interessants. Destacar 
de Fabre Minerals exemplars de quars 
ametista de Sils -de les obres de l’AVE-, 
quars fumat de Massabé, crisocol·la de 
Linares, quars de San Finx (Galícia) i 
calcites cobaltíferes marroquines amb un 
color molt intens, entre d’altres. 

Per part de Luis Burillo Minerales vam 
gaudir de peces en les que es nota el 
gust pel sentit estètic. Portava excel·lent 
material de Panasqueira, com sol ser ha-
bitual, però també novetats com les au-
gelites sobre quars de cerro Tamboras, 
prop de Mundo Nuevo, al Perú. Bons 
exemplars de fluorites peruanes i russes 
i vivianites bolivianes. Un plaer tot plegat. 
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Manuel de Torres ens oferia una bona 
col·lecció de sistemàtica a nivell inter-
nacional en caixes 4x4, 6x4 i mides su-
periors. Exemplars d’autunita d’un color 
verd intens poma, bournonites bolivia-
nes, calcopirites amb siderita xineses 
-alguna d’elles amb tetraedrita- pari-
sites franceses, quarsos ametista de 
Namíbia, wulfenites mexicanes, etc. Tot 
molt ben presentat i amb bona relació 
qualitat-preu.
Mineanto, d’Antonio Álvarez, ens apor-
ta bon material nacional de jaciments 
clàssics, amb exemplars com esfalerites 
d’Áliva, löllingites de Burguillos del Cerro, 
calcopirites de Valdemanco, etc. Natura 
Kucera ens segueix oferint minerals de 
la col·lecció Daunis, on és possible tro-
bar autèntics “tresors” de temps pretèrits 
molt difícils d’aconseguir avui dia i a preu 
molt competitiu. Pel que fa a material in-
ternacional, estètiques malaquites amb 
atzurita del Marroc, magnífics cristalls de 
calcita sobre matriu del Brasil, etc. Una 
de les parades obligatòries per a tots 
aquells que aprecien exemplars clàssics.
Altres estands interessants presents a la 
fira eren el d’en José L. Bernal d’Ópalo 
Minerales, Crip Minerals amb Pere Re-
diu i el material de la Serra de Sant Ger-
vàs -les conegudes epidotes i alguna 
axinita-(Fe)-. També Don Mineral, on en 
Juan Manchado i en Hassan oferien el 
seu clàssic material marroquí. Elite Fine 

Seguint les passes d’aquests primers 
espases, tenim comerciants molts inte-
ressants, gent jove i amb ganes i que 
s’esforcen en oferir-nos bon material. 
Rosell Minerals d’El Prat de Llobregat i 
Geoterra Minerales de La Cabrera, Ma-
drid. Minerals amb bona estètica, alguns 
d’ells clàssics, altres prou rars. En Joan 
Rosell ens oferia un bon lot de calcites 
cobaltíferes de la mina Solita de Pera-
mea, amb cares polides que mostraven 
un bon contrast entre el rosa de la calcita 
i el negre de pissarres; quarsos hialins 
de Llavorsí; fluorites grogues de terres 
cordoveses; curioses vanadinites del 
Marroc, mal classificades anteriorment 
com a mimetites, i acompanyades de 
mottramita i coronadita. També peces 
d’una antiga col·lecció alemanya amb 
exemplars espanyols com esfalerites de 
la mina Troya i diferents clàssics astu-
rians de fluorita. 
L’Eduardo de Geoterra ens presentava 
en els seu estand exemplars de bona 
mida, d’aquells per posar en vitrina refo-
rçada, i ja a la “rerebotiga” bons mine-
rals sistemàtics com cristalls d’ortosa de 
Madrid, vermells cinabris d’Almadenejos, 
cacoxenites de l’Horcajo al Valle de Al-
cudia, entre molts altres. Dos parades 
referents per aconseguir minerals inte-
ressants, bonics i amb bona estètica a 
preus raonables en relació amb la seva 
qualitat. 

Plata procedent d’Anhui, Xina. Foto: S. Evangelio. Fluorita, siderita i moscovita de Panasqueira. Foto: SE

Fluorita recollida el 1986, a La Viesca, Astúries. 
Foto: S. Evangelio.

Fluorita de la mina Moscona, Astúries. Foto: C. Manresa

Calcita cobaltífera, Marroc. Foto: C. Manresa.

Sturmanita. N’Chwaning, Sudàfrica. 
Foto: C. Manresa

Minerals amb Miguel David al front, co-
merciant jove que apunta molt “bones 
maneres” i que caldrà de seguir. Elecer 
minerales, Gea, Geoda, Litos amb els 
seus fragments de meteorits. No podia 
faltar en Pedro Ansorena amb les pirites 
de Navajún, mítiques i sempre atractives. 
Tot Pedra amb Eugeni Bareche, que ens 
va oferir lots de minerals variats a un preu 
interessant, on podies trobar de tot. Tam-
bé Trapiche Minerales, Luigi i Minerals 
Pauli entre d’altres. I el que per a mi va 
estar una sorpresa agradable va ser la 
presència de Juan Peña, buscador de mi-
nerals sevillà que ens presentava mate-
rial recollit per ell, tot material espanyol. A 
destacar cerussites de les mines del Ge-
neral (Valle de Alcudia), galenes de Lina-
res, piromorfites de la Resuperferrolítica 
(Córdoba), goethites de Tharsis, cinabris 
d’Almadén, coure d’Almonáster La Real, 
etc. Bons minerals, clàssics alguns, a di-
ferents preus però molt interessants pels 
que col·leccionen minerals del país. Es-
perem que en temps propers els seguim 
trobant a les nostres fires. 



INFOMINER - 56

7
1/2013

FIRES

Piromorfi ta de Saint-
Salvy, França. 
Foto C. Manresa.

Fluorita, Duyos, Caravia, Astúries. Foto S. Evangelio.

Spessartina i quars. 
Yunxian, Xina. 
Foto: C. Manresa.  

Aragonita, Pantoja. Foto: Juan M. Pérez.

Augelita amb quars, Tamboras, Perú.
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CARLES DÍEZ (GMC - EL PRAT DE LLOBREGAT)  Abans de començar 
a comentar els aspectes científics i les localitats d’aquest mine-
ral, faré un petit recorregut al llarg de la seva història.
Va ser el mineralogista nord-americà Arthur Montgomery qui 
va suggerir al seu col·lega i compatriota Esper S. Larsen, que 
examinés unes mostres minerals i n’estudiés la paragènesi. 
Aquests fosfats procedien de la localitat de Fairfield (EUA). La 
idea va ser acceptada amb entusiasme per Larsen i la va con-
vertir en el tema de la seva tesi doctoral, basant el seu treball 
principalment en exemplars recollits per Montgomery. Els inte-
ressants resultats obtinguts van donar lloc a la publicació d’una 
sèrie d’articles, sent el primer el que E.S. Larsen va publicar el 
1940 i on hi descrivia per primera vegada la montgomeryita, 
nom que li va donar en honor al seu col·lega.
A la mateixa publicació es descriu per primera vegada l’overita 
CaMgAl[(OH)|(PO4)2]·4H2O, un altre fosfat molt similar a la 
montgomeryita. Finalment, durant el mateix any 1940, Larsen 
i Montgomery publiquen la descripció de la sterrettita, un rar 
fosfat d’escandi, que actualment coneixem com kolbeckita.

La montgomeryita de les mines 
de Rocabruna, Brugués, Gavà 
Ca4MgAl4[(OH)4|(PO4)6]·12H2O

Esper S. Larsen (1912-1961) Arthur Montgomery (1909-1999)

Què és la montgomeryita?
La montgomeryita és un fosfat hidratat de calci, magnesi i alu-
mini i que dóna el seu nom al grup en el qual trobem tres altres 
minerals: calcioferrita, zodacita i la kingsmountita.
Mongomeryita:  Ca4MgAl4[(OH)4|(PO4)6]·12H2O
Kingsmountita:  Ca4(Fe2+,Mn2+)Al4[(OH)4|(PO4)6]·12H2O
Calcioferrita:  Ca2Fe3+

2[(OH)|(PO4)3]·7H2O
Zodacita:  Ca4Mn2+Fe3+

4[(OH)4|(PO4)6]·12H2O
La kingsmountita és isoestructural amb la montgomeryita, és 
a dir, tenen la mateixa estructura cristal·lina però diferent com-
posició química. En aquest cas la kingsmountita té ferro i man-
ganès, en lloc de magnesi.
La montgomeryita habitualment té uns tons de color que van 
del verd clar al verd fosc, però també pot ser incolora, groga 
i vermella. Té una densitat de 2,53 g/cm3, una duresa de 4 en 
l’escala de Mohs i cristal·litza en el sistema monoclínic formant 
agregats fullosos de cristalls tabulars amb contorns pseudo-
hexagonals.
És un mineral secundari que es forma en els nòduls de fosfats 
sedimentaris i també en els nòduls de fosfats altament oxidats 
en pegmatites granítiques. La seva localitat tipus és Clay Can-
yon, Fairfield, Utah. També es troba a Dakota del Sud i Nevada 
pel que als Estats Units es refereix; a Austràlia, Brasil (Minas 

Gerais), Namíbia, Portugal. A Catalunya s’ha trobat a Montcada i  
Reixac, Malgrat de Mar i Gavà.

Mina Elvira, de Rocabruna, del ferro...
A la zona de Bruguers, i concretament en la vessant sud del turó 
de Rocabruna, podem observar zones on antigament va tenir lloc 
una activitat minera que va cessar a finals dels anys 50. La lo-
calització més coneguda d’aquest lloc és la Mina Elvira. Hi ha  
diverses boques de mina i un extens terregall a prop. En aques-
ta zona ens consta que s’han identificat fins a 34 minerals, dels 
quals 16 són fosfats.

Arthur Montgomery amb 
uns grans nòduls de 
fosfats, cap el 1937. Little 
Green Monster Mine, 
Fairfi eld, Utah
Imatge de la col·lecció 
Martin Anne-Montgomery 
memorabilia. 
Reminiscences 
of a Mineralogist: 
Minerals, Localities and 
Mineralogy.

Aquest estiu passat vam realitzar una tasca de prospecció de 
les terreres de la mina a la recerca dels petits cristalls de mont-
gomeryita. 
La feina no va ser pas fàcil, però amb molta paciència i una pol-
sada de sort vam poder recollir alguns exemplars interessants. 
Els grups de cristalls són d’una gran bellesa i es troben a l’interior 
de petites geodes dins de les masses de goethita i limonita. A 
mida que anàvem coneixent les matrius més adients per trobar-
hi la montgomeryita, la recerca es feia més profitosa. Habitual-
ment no es presenta en masses de goethita pura i cal buscar 
indicis d’altres fosfats. En trencar els blocs i mirar amb la lupa, de 
vegades teníem la sorpresa de topar amb algun grup de cristalls.
Tornant de nou als minerals que formen el grup de la mongomeryi-
ta, en aquesta mina trobem també la calcioferrita. Es presenta en 
forma d’agregats de cristalls laminars a terrosos, de colors entre 
el groc i groc verdós, generalment en cavitats de goethita i so-
bre argiles riques en fosfat. També és monoclínica. Com podem 
observar en la majoria de les mostres que s’obtenen a la Mina 
Elvira, els cristalls presenten dimensions submil·limètriques, el 
que fa necessari l’ús de lents d’augment per a una bona apre-
ciació dels detalls.
Bruguers és un jaciment que per la raresa dels minerals que hi 
apareixen i la bellesa de l’entorn cal seguir estudiant de forma 
respectuosa i preservant-lo per als futurs mineralogistes... 
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Grup de cristalls tabulars 
de montgomeryita de 0,5 
x 0,3 mm. El gruix del 
cristall més gran és de 
0,035 mm (35 micres) 
i els més prims tenen 
0,008 mm (8 micres).

En aquesta microfoto es poden apreciar uns agregats formats per 
fi ns cristalls aciculars de fl uorapatita sobre calcioferrita. El diàmetre 
és de 0,5 mm. (500 micres) aproximadament.

A la imatge podem observar unes 
inclusions de calcioferrita enmig de petits 
agregats esfèrics de cristalls de fluorapa-
tita. Aquestes esferes tenen un diàmetre 

de aproximdamente 0,9 mm (900 micres).

En aquesta fotografia podem apreciar 
un grup de microcristalls de montgo-
meryita i a la part superior un grup 
de cristalls aciculars de fluorapa-
tita. Aquests cristalls es troben a 
l’interior d’una petitíssima cavitat 
de goethita. L’amplada de camp és 
d’aproximadament 1,5 mm.

A la imatge de la dreta podem veure 
un altre grup de cristalls que també es 

troben a l’interior d’una petita geoda. 
La mida del grup és de 0,35 mm i el 

gruix dels cristalls és de 0,004 mm. (4 
micres). Només els veiem quan la llum 

difracta sobre les arestes més fines. 
La geoda on es troba implantat té un 

diàmetre de 2,8 mm.

Algunes consideracions 
sobre minerals de Bruguers...
J. ROSELL  En les mateixes recerques 
es van recollir alguns exemplars que 
van ser estudiats amb l’espectroscopia 
SEM-EDS i que pel seu interès repro-
duïm aquí. No es tracta de cap novetat; 
no sempre hi ha sort.

Jarosita  KFe3+
3[(OH)6|(SO4)2]

Es tracta d’un exemplar format per una 
drusa de cristalls de tons verd oliva a 
ataronjat. Es troba acompanyat de 
cristalls de fluorapatita. Es va recollir a 
la terrera més baixa. Tot i una mínima 
presència de fòsfor podem identificar-
ho com jarosita.

% atòmic àtoms-fórmula 

O 63,51 10,5

P 1,59 0,3

S 12,12 2,0

K 4,94 0,8

Fe 17,84 2,8

Cristalls tabulars de 
contorn hexagonal 
de jarosita 
(GMC-332)

Cristalls tabulars de 
montgomeryita

(GMC-335)

Montgomeryita 
L’exemplar caracteritzat de la mos-
tra GMC-335 és un grup de cristalls 
d’intens color verd poma. Es troben 
dins d’una cavitat de goethita amb li-
monita.

% atòmic àtoms-fórmula 

O 66,47 28,5

Mg 1,84 0,8

Al 6,51 2,8

P 14,01 6,0

Ca 9,53 4,1

Fe 1,65 0,7

Pels resultats obtinguts podem 
confirmar la montgomeryita però amb 
un cert contingut de ferro.

Teòrica
Ca4MgAl4[(OH)4|(PO4)6]·12H2O

Empírica
Ca4.1Mg0,8Fe0.7Al2.8[(OH)4|(PO4)6]·12H2O
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Cristall de calcioancilita-(Ce), mesura 0,2 mm. Sèrra de Horno, Vielha e Mijaran, 
L’Aran, Catalunya. Foto i col·lecció: Joan Vinyoles.

JOAN VINYOLES, JOAN ROSELL (GMC - CAMPINS, EL PRAT DE LLOBRE-
GAT)  Gràcies a la possibilitat que ens ofereix la Universitat de 
Barcelona, a través del Dr. Joan Viñals, i els Serveis Científico-
tècnics de la UB, s’han portat a terme una sèrie d’estudis de 
mostres recollides a diferents zones de Catalunya. En aquest 
escrit presentem els resultats de tres espècies caracteritzades, 
dues d’elles encara no trobades anteriorment a Catalunya.

Calcioancilita-(Ce) (Ca,Sr)(Ce,ETR)3[(OH)3|(CO3)4]·H2O
Sèrra de Horno, Vielha e Mijaran, L’Aran 
Des de fa un parell d’anys s’estan portant a terme estudis mi-
neralògics a la zona de la Sèrra de Horno. Aquesta extensa 
àrea pirinenca és coneguda des de fa dècades pels cristalls 
d’anatasa que s’hi han recollit, sobretot a la zona anomenada 
de Uelh (Güell) de Horno.(1,2) 
Recorrent la zona muntanyosa a la recerca de filons de tipus 
alpí vam trobar, a la part alta de la serra, unes mineralitzacions 
on predominava el quars amb clinoclor i albita, però també es 
podia observar sota lupa la presència de sinquisita-(Ce), mona-
zita-(Ce) i anatasa. 
En algunes mostres, molt escasses, es van observar uns cris-
talls que no s’assemblaven a cap de les anteriors espècies. 
Podien semblar anatases, però la seva forma ens va fer pensar 
que podia ser una altra espècie. Degut a la poca quantitat de 
mostra es va procedir a utilitzar el SEM-EDS per descartar mi-
nerals habituals. 
Els cristalls, de fins a 0,4 mm, semblen tenir un hàbit bipira-
midal de base quadrada o pseudoctaèdric. El color és intens, 
entre groc i ataronjat i la lluïssor vítria. En ser caracteritzada per 
SEM-EDS es va observar que es tractava d’un carbonat amb 
calci, estronci i elements de Terres Rares (ETR), sobretot ceri. 
Cal indicar que les mostres que s’utilitzen al SEM es reco-
breixen de carboni, per la qual cosa els resultats ens poden 
ajudar a determinar proporcions entre els diferents elements 
però no a quantificar el contingut total de carboni del mineral, si 
es tracta d’un carbonat.
A la taula següent mostrem aquests resultats:

Ca 2,07%
3,07%

Sr 1,00%

Ce 4,60%

8,64%La 2,42%

Nd 1,62%
% atòmic SEM-EDS (relatiu)

Notes mineralògiques: 
calcioancilita-(Ce), glaucosferita,
greenockita zíncica

De les dades de la taula adjunta podem interpretar que la relació 
entre els cations alcalinoterris (Ca,Sr) i els de Terres Rares és de 
1:2,81 per a la mostra de la Sèrra de Horno. Aquest resultat és 
coherent amb els trobats a la bibliografia.(3)

Així les mostres de diferents jaciments coneguts ens mostren les 
següents relacions:

(Ca,Sr):(ETR)

Il´ımaussaq, Groenlàndia 1:2,76

Afrikanda, Kola, Rússia 1:1,82

Sèrra de Horno, L’Aran 1:2,81

S’està preparant un treball sobre els minerals d’aquesta zona on 
es donaran més detalls i resultats d’aquesta i altres espècies.

Algunes de 
les fi ssures 

mineralitzades es 
troben en llocs prou 

inaccessibles i a 
hores de camí de la 

base de la muntanya. 
Foto: Sònia Vinyoles.

Dibuix del cristall estudiat. 
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Cu:(Ni,Co)

Kambalda, Austràlia 1:0,66

Kasompi, R.D del Congo 1:0,58

El Molar, Tarragona 1:0,66

Es tractaria d’una glaucosferita amb un cert contingut de cobalt, 
element que sol anar associat al níquel, i de fórmula propera a:

Cu(Ni,Co)[(OH)2|(CO3)]

Agregats botrioides de glaucosferita. Camp 10 mm i 6 mm., respectivament. Mina Linda 
Mariquita, El Molar, El Priorat, Tarragona, Catalunya. Foto i col·lecció: Joan Vinyoles.

Glaucosferita (Cu,Ni)2[(OH)2|(CO3)]
Mina Linda Mariquita, El Molar, El Priorat
Aquests exemplars de glaucosferita provenen de la mina Linda 
Mariquita d’El Molar (Tarragona). Es van recollir en un filó ric en 
galena i s’acompanyava de barita i d’altres carbonats com cerus-
sita i dolomita. Es presenta com agregats botrioides formats per 
glòbuls de cristalls radiats, de color verd pàl·lid. Aquest mineral 
pertany al grup de la rosasita. 
En el nostre cas, i de manera anàloga a la calcioancilita-(Ce) no 
podem ajustar la fórmula. Però sí que podem indicar una relació 
Cu:(Ni,Co) de 1:0,66.

Els resultats percentuals relatius són:

Cu 6,17%

Ni 2,52%
4,07%

Co 1,55%
% atòmic SEM-EDS (relatiu)

A la bibliografia trobem les cites de glaucosferita australiana i de 
la República del Congo.(4) 
Kambalda, Austràlia; (Cu1.08Ni0.70Mg0.06)Σ1.84(CO3)1.02(OH)1.94

Kasompi, Rep. Dem. del Congo: (Cu1.23Ni0.71)Σ1.94(CO3)1.02(OH)2.04

Greenockita zíncica (Cd,Zn)S
Mina La Vigilada (Vagilada), Sant Julià de Llor-Bonmatí, 
La Selva, Girona 
Aquesta mina és coneguda des de fa molt de temps pels seus 
minerals secundaris de coure. Actualment s’estan portant a 
terme estudis de diverses espècies. 
La mina és molt rica en galena, barita i, en menys quantitat, en 
esfalerita. L’any 2011 es van recollir unes mostres que tenien 
taques d’intens color groc, associades a esfalerita i quars. 
Es van portar a terme estudis SEM-EDS que van confirmar 
la nostra sospita. Es tracta de una greenockita amb un cert 
contingut de zinc.

% atòmic àtoms-fórmula 

S 52,24 1

Cd 38,12 0,73

Zn 9,65 0,18

Per tant, la fórmula proposada seria:
(Cd0.73 Zn0.18)Σ0.91S

Notes bibliogràfiques
(1) Folch, J. (1912): L’anatasa a Catalunya. Butlletí de la Insti-
tució Catalana d’Història Natural. 12:191.
(2) Callén, J. (1983): L’anatasa de la Vall d’Aran. Mineralogis-
tes de Catalunya, 2, 3 : 63-65. 
(3) http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/calcioancylitece.pdf
(4) http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/glaukosphaerite.pdf
(5) Garrido, J.L. i Ybarra, J.M. (2010): Nomenclàtor de les es-
pècies minerals. Editat pels autors. 376 pàgs. Barcelona. 

NOTES MINERALÒGIQUES
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FIRES

JUAN MIGUEL CASANOVA  (SVM)  Los días 17 y 18 de noviembre 
tuvo lugar en el EXPO-HOTEL la 26ª edición de MINERVAL, que 
se celebra anualmente en la ciudad de Valencia. A pesar de la cri-
sis económica, la afluencia de público ha sido una de las mayores 
de los últimos años, lo que confirma la consolidación de esta feria. 
La principal novedad en esta edición ha sido el traslado al Salón 
Imperial, un salón de idénticas dimensiones al anterior pero con 
una decoración más lujosa y un interior más amplio. Un acierto 
según las opiniones que nos han hecho llegar los expositores y 
visitantes. 
Haciendo un breve repaso a lo más destacable, los aficionados al 
mundo de los fósiles pudieron disfrutar como en años anteriores 
con los puestos de Paco Alonso (Geoda), Nicolás Mesas (Tesoros 
Naturales), Luis (Paleos) y Carlos Hammann (Word of Fossils). En 
todos ellos se exponía una selección espectacular de fósiles, des-
tacando una increíble mandíbula de Mosasaurus anceps expuesta 
por este último.
Para aquellos interesados en la mineralogía internacional, Manuel 
de Torres ofrecía una magnífica selección de minerales de Pakis-
tán y Afganistán que incluía unos magníficos cristales de esca-
polita del valle de Koksha y un lote de cristales de bastnäsita de 
Zagi. También algunas de las novedades procedentes de China 
como los cristales de calcopirita sobre siderita de Hezhangm, así 
como varios ejemplares de gran tamaño de ilvaítas de Mongo-
lia. En esta línea, Ricardo Sánchez (Trapiche) también ofrecía un 
año más una amplia gama de minerales de colección, destacando 
unas bellísimas mimetitas de San Pedro Corralitos. Este año se 
incorporó por primera vez Juan Manuel Garriga (Trade for Mine-
rals) con un notable puesto en el que destacaban unos magníficos 
cuarzos Herkimer o un lote de andraditas de Imilchil. Un año más, 
Esther (Tesoros Naturales) y José Ramón Pastor (Trencapedres) 
también ofrecían entre sus minerales de colección algunas de las 
novedades aparecidas en la pasada feria de Munich. Destacar de 
este último unas magníficas estroncianitas cristalizadas de Austria 
o unas interesantes brucitas italianas.
La selección de minerales españoles también fue amplia. En el 
puesto de Antonio Álvarez (Mineanto) pudimos disfrutar de los ya 
clásicos minerales de la sierra de Madrid, un lote de cristales de 
calcosina de Las Cruces y esfaleritas de Áliva entre otros, sin ol-
vidarse de un interesante lote de azuritas cristalizadas de Toussit. 
Iñaki Irrisari y Juan Écija (Andalucía Minerales) también ofrecía 
ejemplares de Navarra, del País Vasco y Andalucía. Minerales de 
la Comunidad Valenciana podían verse en los puestos de Ignacio 
Fierro, José Ramón Pastor o Julio Martínez, destacando los mag-
níficos cristales de yeso del municipio alicantino de Verdegás.

MINERVAL 2012 
FERIA de MINERALES de VALENCIA 

Pitu (Intán) es uno de los grandes conocidos del público valenciano 
y compañero en estos 26 años. Siempre ofrece una excelente oferta 
de material gemológico, tanto en talla como en bruto, así como ma-
terial de decoración de gran calidad. Pepitas de oro, cristales octaé-
dricos de diamante, alejandritas, espinelas, cristales de platino y un 
buen lote de uvarovitas rusas. Un magnífico complemento lo ofrece 
Montse y Josep Maria (Tot Diamant) que además de gemas ofrece 
una amplia gama de herramientas y accesorios para su tallado y pu-
lido. José Vicente Casado (Lithos) siguió deleitándonos un año más 
con su oferta de meteoritos y la venta de su libro sobre el tema, que 
ya va por su segunda edición. También hemos podido disfrutar de 
los ya clásicos expositores de Marruecos a cargo de Lahraoui Salah 
y  Minerales del Atlas.
En definitiva un fin de semana agradable que esperamos que se 
repita en la próxima edición, que tendrá lugar los días 16 y 17 de 
noviembre en el mismo lugar y a la que estáis todos invitados. Os 
recordamos que además puedes seguirnos en Facebook (minerval-
feria) y en la web www.minerval.com. 

Ejemplar de estroncianita 
cristalizada, de excelente 
calidad y buen tamaño. Como 
puede observarse en la 
etiqueta, se trata de una pieza 
extraída hace casi 50 años.

Una vista del 
salón Imperial del 
EXPO-HOTEL de 

Valencia, donde 
se celebró la feria 
MINERVAL 2012.
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SERGI FALGUERA (BARCELONA)  El passat dia 26 d’octubre es 
va presentar a la biblioteca “Francesc Pujols” de Martorell la 
primera monografia sobre la mina “La Martorellense”. La publi-
cació, editada pel Centre d’Estudis Martorellencs (C.E.M.), és el 
fruit d’anys d’intensa recerca i investigació de l’autor, partint d’un 
fons documental sobre l’activitat minera tant de Castellví de Ro-
sanes com de Martorell. A més, s’han complementat aquestes 
dades amb d’altres fonts procedents tant d’arxius com biblio-
gràfiques, moltes d’elles del propi autor.
Aquest estudi històric ha permès constatar que la mineria del 
plom en aquest sector del Baix Llobregat s’inicia ja al segle XVIII 
per continuar durant els dos segles següents amb una intensa 
explotació industrial que va finalitzar a finals dels anys 60 del 
segle xx. 
Gràcies a aquest nou estudi monogràfic s’han resolt molts dub-
tes, tant dels inicis de l’activitat minera en aquest sector de la 
comarca, com d’altres moments d’important rellevància històri-
ca molt més recents: la Guerra Civil, el tancament definitiu de 
la mina i diferents intents de la seva reobertura als anys 70 i 80 
del segle passat. El propi lector veurà l’importància d’aquesta 
explotació ja en els primers anys del seu funcionament, amb les 
diverses empreses mineres que hi tenien relació i comerciaven 
amb la mina de Castellví de Rosanes.
El llibre està redactat d’una forma entenidora i amena, i s’il·lustra 
amb nombroses fotografies històriques, mapes i documentació 

sobre les dues grans empreses mineres que explotaren el dipòsit 
mineral d’aquesta localitat. També ens presenta un capítol dedi-
cat situació geològica i els principals materials geològics que hi 
trobem. En un altre capítol es complementa la síntesi històrica, 
centrat en el patrimoni arquitectònic i miner, on avui es troben indi-
cis o edificis sencers, com en el cas del pou mestre o “Rosanes”. 
Per últim, i per a una millor comprensió, dirigida sobretot a aquells 
lectors poc avesats a la mineria i geologia, s’ha inclòs un glossari 
amb paraules poc conegudes o tècniques.
En resum, és un llibre de mineria històrica i patrimoni miner bàsic 
per a tots aquells que estiguin interessats en l’activitat minera tant 
del Baix Llobregat, com en aques-
ta mina, una de les més importants 
de tota la província de Barcelona, 
després de les del Priorat i Osor. 

Autor: Sergi Falguera Torres
Títol: L’activitat minera a Castellví 
de Rosanes i Martorell.
Col·lecció: 4R(II). 4 Ratlles. 
Quaderns d’Estudis Locals
Edita: Centre d’Estudis 
Martorellencs (2012).  
On trobar-lo: Lulu.com.
Papereria Estel, de Martorell. 
Grup Mineralògic Català.

NOTÍCIES

PLUGSHOT&WIN
Concurs de Microfotografi a de MOTIC
Aquest any es compleix el 10è aniversari de l’aparició de les 
càmeres MOTICAM de MOTIC. Per aquesta raó, MOTIC ha po-
sat en marxa un concurs de microfotografia feta a través de 
microscopi o estéreomicroscopi. 
No cal que les fotos hagin estat capturades amb un microscopi 
MOTIC, podeu utilitzar els vostres propis microscopis. Es pre-
sentaran un màxim de tres fotos per participant i els premis són 
dos iPad i un iPodTouch. El termini per presentar els treballs 
acaba el 15 de juny de 2013.
Podeu trobar tota la informació i normes al web: 

http://www.moticeurope.com/contest/
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Una escapada a l’illa d’Elba
JORDI ESCUER DEU (SANT VICENÇ DELS HORTS - 
GMC)  Qualsevol època de l’any pot ser 
bona per a fer una visita a l’illa d’Elba. Si 
ho feu a l’estiu, a més a més, us podreu 
refrescar en platges espectaculars. Però 
si ens referim a aquesta illa en una re-
vista de minerals és perquè, si a Europa 
hem de parlar d’una illa especialment mi-
neralògica, aquesta és, sens dubte, l’illa 
d’Elba. I no només per la gran varietat de 
minerals que s’hi han trobat sinó per les 
excepcionals mostres que se n’han ex-
tret. Ja els romans varen extreure i pràc-
ticament exhaurir el coure. Des d’aquella 
època fins els nostres dies, l’extracció de 
minerals de ferro ha estat continuada i 
ampliament difosa per tota l’illa (d’aquí, 
el nom de la seva ciutat i port més impor-
tant: Portoferraio).
La bibliografia ens cita tres àrees nota-
blement riques amb una gran diversitat 
de minerals.

a) Àrea de les pegmatites. Situada a 
la zona de les viles de Sant Ilario i San 
Piero in Campo. Aquí és on es troben les 
famoses Turmalines, la més destacada, 
evidentment, la que pren el nom de l’illa, l’ 
Elbaïta. Bona zona també per a extreure 
Granats i Ortoclases.
b) Àrea de Punta Calamita. Situada a 
la zona de Capoliveri. De gran interès 
col·leccionístic, destaquen les malaquites, 
crisocol·les i, fins i tot, guixos.
c) Àrea de les Mines de pirita i hema-
tites. Situada a la zona de Rio Marina. A 
prop de la vila d’aquest nom es troba la 
Valle Giove. Tenint en compte que la re-
cerca i extracció de minerals, en tota la 
illa, està totalment prohibida, val la pena 
apuntar-se, previ pagament d’uns 14€, a 
petites excursions turístiques que et per-
meten “picar” durant un temps limitat, a 
diverses mines, totes elles a cel obert. Un 
exemple n’és la mina Giovane, situada a 
la mateixa Valle Giove. Després de mitja 
hora de “frenètica” recerca, sempre pots 
trobar alguns exemplars tant d’hematites 
com de pirita i, si ets afortunat, fins i tot 
d’algunes altres espècies. 
Com que ni la mitja hora ni la fortuna ens 
varen permetre trobar res més, ens vàrem 
haver de conformar (i gaudir, tot sigui dit) 
tot visitant el petit museu a la mateixa vila 
de Rio Marina. Totes les mostres exposa-
des corresponen a mostres trobades en 
aquesta àrea.
L’Illa d’Elba seguirà essent un referent per 
a passar les vacances gaudint també de 
la nostra afició. 

Mina Giovanne

Recollint mostres de pirita i 
hematites...

Quars prasi.

Elbaïta sobre ortoclasa i 
quars.

Piritoedres

Distribució de les zones 
mineralògicament 
interessants
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    FEBRER - MAIG 2013  -  GRUP MINERALÒGIC CATALÀ
SORTIDES DE CAMP

Març, 23 - Gualba. Treball de camp.
Abril, 27 - Ruta geològica: Santa Creu d’Olorda. 
Maig, 18 - Ruta geològica/mineralògica per Rocabruna.
Juny, 29 - Excursió al Molar  (Tarragona).
Contactar amb Manuel Moreno. Tel. 934773890.
Cal portar el carnet de soci. Als acompanyants no els cal.

Febrer
21 Reunió al voltant dels binos.
28 Atenció: local tancat. Estarem fent el muntatge 

de Mineralexpo-Sants al Centre Cívic de Sants.

Març
7 Valoració, vivències i novetats sobre la passada 

Fira Mineralexpo
14 Mercadet de minerals.
21 Tertúlia mineralògica.
28 Reunió al voltant dels binos.

Abril
4 Mercadet de minerals.
11 Determinació d’espècies minerals a visu.
18 Cinema: “La crocoïta de l’Adelaide mine 

(Tasmània)”. Projecció d’un documental (20 
min.).

25 Reunió al voltant dels binos.

Maig
2 Mercadet de Minerals.
9 Parlarem de com va anar la Fira de Sant Celoni
16 Determinació d’espècies minerals a visu.
23 Tertúlia mineralògica.
30 Reunió i tertúlia al voltant del bino.

ACTIVITATS

www.minercat.com

FIRES i EVENTS MINERALÒGICS

23 i 24      Febrer FIRA DE CASTELLÓ
1 al 3        Març MINERALEXPO BCN-SANTS
8 al 10      Març Fira d’Escola de Mines-Madrid
28 al 30    Març Feria de La Unión
5       Maig  MINERALEXPO SANT CELONI 

EIXIDES GEOLÒGIQUES
26 de Gener - Sortida didàctica i geològica a 
la zona de les aragonites de Petrer (Alacant).

13 d’Abril Sortida paleontològica d’estudi de 
l’eocè de la província.

EIXIDES al CAMP

Les dates 
dels propers mercadets 
de Minerals al Carrer: 

3 de febrer
3 de març
5 de maig
2 de juny
Us hi esperem!

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 pre-
paració 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.

LOCAL SOCIAL - FIRES

ASSOCIACIÓ MINERALÒGICA  i 
PALEONTOLÒGICA  de SANT VICENT 
DEL RASPEIG www.ampsvr.org

SOCIETAT VALENCIANA de MINERALOGIA

Visiteu el nostre web i podreu consultar 
una extensa base de dades de mines i 
minerals de la Comunitat Valenciana: 
http://bbdd.minval.org

www.minval.org




