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Homenatge del GMC al professor Josep M. Mata i Perelló 
FREDERIC VARELA (TERRASSA)

 En el marc de la visita que el Grup Mineralògic 
Català va realitzar el passat dia 13 de desembre al 
Museu de Geologia Valentí Masachs, situat en l'Escola 
Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, UPC), vàrem tenir 
ocasió de fer un petit homenatge al professor Josep 
M. Mata i Perelló, doctor en Geologia, catedràtic de 
Geologia i Mineralogia, Magister Honoris Causa de 
l’UPC i soci destacat del GMC. 

Des del GMC considerem el llibre del professor 
Mata Els minerals de Catalunya (el 2015 es van com-
plir els 25 anys de la seva publicació) com una obra 
cabdal de la mineralogia topogràfica catalana, ha-
vent-se convertit en llibre de capçalera de molts afi-
cionats a la mineralogia del nostre país, en bona part 
perquè és sobretot una obra de divulgació de la Geo-
logia i de la Mineralogia, fugint, com ha reconegut el 
propi Josep Maria Mata en alguna ocasió, del vessant 
més elitista de la ciència. Aquesta efemèride de la 
publicació del seu llibre ha coincidit amb els 40 anys 
de la fundació del GMC. També, amb la posada en 
marxa del nostre important projecte MinerAtlas 
[http://mineratlas.com/], que s’ha fet sobre la base 
de l’esmentat llibre i amb voluntat de creixement i de 
participació oberta. Bàsicament, es tracta d’una re-
creació de l’estructura d’Els minerals de Catalunya 
posada al dia amb les eines que ens donen avui les 
noves tecnologies. 

 L’homenatge va consistir en lliurar al professor 
Mata una placa commemorativa dels 25 anys de la 
publicació d’aquest llibre, amb l’agraïment del GMC 
per la seva gran contribució a la mineralogia del nos-
tre país, a la conservació del patrimoni geològic i 
miner i, sobretot, per haver estat sempre una perso-
na tan propera i comprensiva amb els aficionats a la 
Mineralogia i un referent d’aquesta disciplina a Cata-
lunya. 

Cal destacar també que en aquesta visita vàrem 
poder comptar amb la presència, a més del professor 
Mata, dels dos conservadors del Museu: Joaquim 
Sanz, de la secció de minerals i roques, i Josep Biosca, 
de la secció de fòssils; els quals ens van parlar de 
diversos aspectes del funcionament del mateix i del 
contingut de les col·leccions. A tots dos, també, mol-
tes gràcies. 

 

Diversos moments de l’homenatge i de la visita al museu. De 
dalt a baix: 1) J. Sanz, J.M. Mata, F. Varela i J. Biosca; 2) la placa 
que vam lliurar al professor Mata; 3) explicacions en la sala prin-
cipal del museu; 4) explicacions en la sala laboratori. Fotos: A. 
Asensi (1, 2, 4) i J. Rosell (3). 
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Cerussita del Marroc: dues localitats, dues morfologies 
CARLES CURTO (BARCELONA) 
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT)

 La cerussita és un carbonat secundari de plom que es 
forma en els nivells d’oxidació, en contacte amb la gale-
na. Dos jaciments marroquins, Mibladen, a l’Alt Atlas, i 
Touissit, al nord-est i fregant la frontera amb Algèria, 
han produït exemplars cristal·litzats molt significatius. 
Del primer, al Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(MCNB) hi ha la peça MGB 14081; del segon, la MGB 14394. 
 Els dos exemplars són morfològicament molt dife-
rents. El primer procedeix de la mina de les O, una exten-
sa cavitat explotada sota la població marroquina de Mi-
bladen, a l’Alt Atlas Central. Es tracta d’una macla d’hàbit 
bipiramidal, amb una de les bipiràmides, la superior en 
la imatge, força més desenvolupada que l’inferior. Mos-
tra nombroses facetes a causa dels creixements policris-
tal·lins. L’exemplar és translúcid i de color groc intens. 
 El segon exemplar procedeix de la localitat minera de 
Touissit, al nord-est del Marroc, just al límit amb la fron-
tera algeriana. Presenta una magnífica macla cíclica 
completa, aplanada, amb petits cristalls grocs de wulfeni-
ta i implantada en una matriu amb petits cristalls rosats 
de dolomita. 
 Ambdós exemplars procedeixen d’un mateix donant 
anònim (les donacions són de 1985 i 1993, respectiva-
ment). Van ser extretes entre els anys 1979 i 1985, uns 
anys en els quals la mineria marroquina va rendir exem-
plars de gran qualitat. Els espècimens destaquen per les 
seves mides, més grans de les habituals per a les cerussi-
tes marroquines. 

Per saber-ne més (publicacions disponibles a la Biblioteca del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona): 
- ASSELBORN, E. (1984). “Les macles en «cœur» de Touissit 

(Maroc)”. Minéraux et Fossiles. 112: 44-45.  
- BARTOUX, M.J. (1922). “Minerals de la région d'Oujdida (Ma-

roc)”. Compt. Rend. Acad. Sci. Paris. 175: 312-314.  
- GAUDEFROY, C.; LUCAS, J. (1955b). “Quelques gisements de 

cérusite du Maroc”. Not. Serv. Géol. Maroc. 12: 165-184. 2 pl.  

- JAHN, S.; BODE, R. (2013). “The Touissit-Bou Beker mining 
district, Morocco”. The Mineralogical Record. 44(6): 595-651.  

- JAHN, S. et al. (2003). Marokko. Land der schönen Mineralien 
und Fossilien. Salzhemmendorf: Bode Verlag. 535 p. 

- PRASZKIER, T. (2012b). “Morocco. A Mecca for mineral collec-
tors”. Theme book: African secrets. The Munich Show / Mine-
ralientage München. 12-57. 

- VOILEAU, A. (1976). “Morocco mineralogy”. The Mineralogical 
Record. 7(5): 232-239, 237-239.  

- VOILEAU, A.; CHAMINANT, G. (1976). “Mibladen-Marokko”. Lapis 
Mineralien Magazin. 3(6): 24. 

 

 
 

MGB 14394. Cerussita. 
Touissit, Oujda-Angad, L’Oriental, Marroc. 
24 x 14 x 9,5 cm. 
© MCNB / Joan Rosell.  

MGB 14081. Cerussita. 
Mibladen, Midelt, Khenifra, 

 Meknés-Tafilalt, Marroc. 
6 x 6 x 5,5 cm. 

© MCNB / Joan Rosell. 
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Identificació de viseïta, una varietat de crandallita, a la mina “Elvira”, Bruguers, 
Gavà, Baix Llobregat 

PEDRO MINGUEZA (BARCELONA)

 Aquesta rara varietat de crandallita ha estat identi-
ficada a la mina “Elvira” (mines de Rocabruna) com un 
mineral d’aspecte escamós i de color blanc intens. Vist 
en detall, sota l’estereomicroscopi, es pot apreciar que 
està format per uns glòbuls allargats de mida sub-
mil·limètrica. Es troba associat a cristalls foliacis inco-
lors de montgomeryita (analitzada per Raman) en la 
matriu escoriàcia ferruginosa típica de les mines de 
Bruguers. Encara que s’ha trobat en una part molt 
localitzada de la mina, aquest mineral apareix amb 
certa abundància. Es presenta en glòbuls molt més 
petits que els de la fluorapatita de la mina “Elvira” i és 
ben probable que hagi passat desapercebut en ser 
confós amb aquesta espècie.  
 La viseïta és descriu com una varietat de crandalli-
ta rica en silici. Temps enrere va ser considerada es-
pècie, en concret, com un fosfataluminosilicat del grup 
de les zeolites. L’any 1997 va ser desacreditada en 
concloure que el mineral que constituïa la viseïta tipus 
(de Visé, Lieja, Bèlgica) era formada, en realitat, per 
una barreja de crandallita silícica massiva amb òpal, 
un fosfat no determinat i un aluminosilicat de base (Di 
Renzo i Gabelica, 1995; Kim i Kirkpatrick, 1996).   

 La identificació dels exemplars estudiats ha estat 
realitzada per espectroscòpia Raman (λ=785 nm) amb 
un 99% de concordança (HQI) i després també amb 
l’analítica semiquantitativa per microscòpia electròni-
ca d’escombrat (SEM-EDS). La proporció dels ele-
ments presents és consistent amb una crandallita amb 
presència de silici, molt probablement arrossegat de 
l’òpal/quars que conté la roca matriu, comuns a gran 
part de les formacions de Bruguers. 

 
Agraïments 

Al Dr. Cèsar Menor i a l’empresa GeoSpectra Research, per l’anàlisi Raman. A Joan Rosell, per la realització i interpreta-
ció dels SEM-EDS i per les seves aportacions. Al servei de microscòpia electrònica dels CCiTUB i al Dr. Antoni Roca, 
per les facilitats per a portar a terme l’anàlisi SEM-EDS. Aquests estudis analítics s’han portat a terme gràcies al conveni 
del GMC amb la UB i GeoSpectra Research. 
 
Referències bibliogràfiques 

- DI RENZO, F., GABELICA, Z. (1995). “New data on the structure and composition of the silicoaluminophosphate viséite 
and a discreditation of its status as a zeolite”. D. W. Ming and F. A. Mumpton (Ed.): Natural zeolites ’93: ocurrence, proper-

ties, use. International Committee on Natural Zeolites; pp. 173-185. 
- KIM, Y., KIRKPATRICK, R.J. (1996). “Application of MAS NMR spectroscopy to poorly crystalline materials: viséite”. Mine-

ralogical  Magazine; vol. 60, pp. 957-962. 
 

Espectre Raman d’una mostra de crandallita (var. viseïta) de la 
mina “Elvira” de Bruguers. Patró en línia blava. 

Mostra de crandallita (var. viseïta). 
Amplada de camp, 2 mm. Col. i foto, P. Mingueza. 

Imatge SEM d’una mostra de viseïta. 
Col., P. Mingueza; foto, J. Rosell. 
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Cianotriquita a la mina de la Turquesa, Cornudella de Montsant, el Priorat 
CARLES BEL (BARCELONA) 
CARLES CASTANERA (L´HOSPITALET DE LLOBREGAT) 
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT) 
JORDI SORRIBES (BALAGUER) 

 La tardor de 2015 vam anar a reconèixer la mina de 
la Turquesa, o del Mas de les Moreres, de la mà del 
company Jordi Sorribes.  
 Aquesta mina és una de les dues úniques mines pre-
històriques de coure conegudes a Catalunya. L´altra es 
troba també al Priorat, a la Solana del Bepo, a Ulldemo-
lins, una explotació a cel obert d’atzurita i malaquita 
(Lagarda, 1986). A la mina de la Turquesa s’ha fet una 
sèrie de campanyes d’excavació arqueològica en anys 
successius, des del 2012 fins al 2015. A finals del 2015, 
un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Lleida, en-
capçalat per Núria Rafel, arqueòloga i professora titu-
lar de Prehistòria a la mateixa universitat, ha treballat 
en l'excavació. En aquest curt període de temps, i amb 
l'ajut d'una excavadora, van deixar al descobert el ja-
ciment, per documentar i agafar mostres del lloc abans 
que el tornessin a tapar (Cabós, 2015). El jaciment es 
troba dins del Parc Natural del Montsant i està protegit 
com a patrimoni cultural català. Per tot això, ens vam 
limitar a reconèixer l’indret i a buscar pels terregalls 
dels voltants de la mina, on vam trobar taques de color 
blau i verd de totes les tonalitats (atzurita, possibles 
variscita i turquesa i altres espècies pendents 
d’identificar). Però en una de les mostres, en trencar-
la, vam veure unes taques d’un blau diferent, molt in-
tens i que observades amb la lupa presentaven petits 
agregats formats per fines agulles, cal dir-ho, molt 
estètiques.   
 En la fotografia SEM observem grups globulars for-
mats per cristalls aciculars, de forma lanceolada a gran 
augment, i acompanyats d’agregats d’aspecte globular. 
Els resultats analítics, mitjançant EDS, dels agregats 
globulars indiquen que es tracta de turquesa amb 
òxids de ferro. Pel que fa als cristalls aciculars, es de-
tecta un important contingut de coure, alumini i sofre. 
Es descarta doncs que es tracti d’atzurita. També s’ob-
serva la presencia de ferro i fòsfor. El ferro(III) pot 
estar ocupant llocs estructurals de l’alumini, mentre 
que el fòsfor, com a fosfat, posicions del sulfat. Aquest 
resultat és consistent amb la cianotriquita, un hidroxisul-
fat hidratat de coure i alumini, Cu4Al2[(OH)12|SO4]·2H2O. 
 La cianotriquita havia estat citada a Catalunya (Ba-
reche, 2006) a la pedrera “Berta” (Sant Cugat del Va-
llès-el Papiol) i a la mina “La Vigilada” (Sant Julià de 
Llor i Bonmatí). 

Agraïments 

Al servei de microscòpia electrònica dels CCiTUB i al Dr. 
Joan Carles Melgarejo (UB), per facilitar-nos portar a 
terme l’estudi de la mostra. 

Referències bibliogràfiques 
- BARECHE, E (2006). Els minerals de Catalunya. Segle XX. 
Barcelona: Grup Mineralògic Català; 269 pp. 

- LAGARDA, F. (1986). “Mineria prehistòrica a Catalunya”. 
Ciència. Revista Catalana de Ciència i Tecnologia, núm. 51; 
pp. 39-43. [online, febrer 2016: http://revistes.iec.cat 
/index.php/ciencia2/article/viewFile /130261/128989] 
- CABÓS, C.X. (2015). “La mina prehistòrica de la Turquesa 
veu la llum..., durant una setmana”. PrioratDiari.cat. [on-
line, febrer 2016: http://www.naciodigital.cat/delcamp 
/prioratdiari/notcia/1201/mina/prehistorica/turquesa/
veu/llum/durant/setmana] 

 
 

Foto SEM (a dalt) i espectre EDS (a sota) d’una mostra de 
cianotriquita. Foto, J, Rosell. 

Cianotriquita de la mina de la Turquesa, Cornudella de Montsant. 
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Panell indicador amb la protecció que té la mina de la Turquesa, 
com a jaciment arqueològic. 

Frontal de la mina de la Turquesa, amb el forat d’entrada i els 
filonets recoberts de minerals secundaris. 
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Lliurament del Premi GMC a treballs de recerca de batxillerat (2014-2015) 
FREDERIC VARELA (TERRASSA) 

 Dins dels actes organitzats pel 
GMC a Expominer 2015 es va fer el 
lliurament del Premi que el Grup va 
instaurar per al curs 2014-15, per a 
treballs de recerca de batxillerat 
relacionats amb la Mineralogia, la 
mineria i el patrimoni miner. 
 Es va entregar el Premi GMC al 
treball guanyador: un diploma acre-
ditatiu i un mineral de col·lecció, 
donat per Fabre Minerals, junta-
ment amb una col·lecció de mine-
rals per al centre formatiu de 
l’alumne premiat, donat per Natura 

Kucera. També es va fer entrega 
d’un reconeixement al treball fina-
lista: el diploma corresponent i una 
col·lecció de minerals, donada 
igualment per Natura Kucera. 
 La guanyadora del Premi GMC a 
treballs de recerca de batxillerat 
2014-15 va ser l’Ariadna Gistàs 
Barrull, de l´Aula Escola Europea 
(de Barcelona), amb el treball “¿Es 
la litología del nacimiento de un río 
el factor determinante de la compo-
sición química de su agua? Estudio 
del efecto de la litología en la com-

posición química del agua de cinco 
ríos catalanes”. El finalista va ser 
l’Àlex Sánchez Bravo, de l´Escola 
Montagut (de Vilafranca del Pene-
dès), amb el treball “Com beu 
l´aigua de la terra que l´envolta? 
Anàlisi de les fonts del Penedès”. 
Cal destacar la gran qualitat dels 
dos treballs, que va fer força difícil 
la tasca del jurat. 
 Des del GMC volem felicitar a la 
guanyadora i al finalista i encoratjar-
los en la seva nova etapa a la univer-
sitat. 

El diploma de la guanyadora i la col·lecció de minerals per al seu 
centre educatiu (Aula Escola Europea, de Barcelona), donada per 
Natura Kucera. 

El diploma del finalista i la col·lecció de minerals per al seu centre 
educatiu (Escola Montagut, de Vilafranca del Penedès), donada 

per Natura Kucera. 

Entrega de la col·leció de minerals a la tutora Maria Calsamiglia (Aula 
Escola Europea), a càrrec de la Directora d’Expominer, Marta Serra. 

El premi entregat a la guanyadora: una magnífica piromorfita xinesa, 
donada per Fabre Minerals. 

El finalista, Àlex Sánchez (i la seva germana), amb Griselda Kucera 
(Natura Kucera, patrocinador) i Marta Serra, Directora d’Expominer. 

La guanyadora del premi, Ariadna Gistàs, amb Jordi Fabre (Fabre 
Minerals, patrocinador) i Frederic Varela, President del GMC. 



 

 

 

Local social GMC: Antoni de Capmany, 67 -baixos- 

HORARIS DEL LOCAL SOCIAL 

Dijous (no festius): de 19:00 a 21:00 h. 
Primer dissabte de mes (no festiu): de 10:30 a 13:30 h. 

Al local teniu a la vostra disposició la biblioteca, estereomicroscopis (lupes binoculars), 

una esmoladora d'eines, una radial i premses per a reduir minerals. 

---------- 

SORTIDES DE CAMP 

Properes sortides previstes: 
Març → Vilanova de la Sal, Tartareu i serra de Mont-roig. 

Abril → mina “Regia”, Bellmunt del Priorat. 
Maig → Cañada de Verich (Terol). 

Juny →mines de Sant Marçal, Viladrau. 

Trobareu la informació a: 
http://www.minercat.com/noticies/ 

O trucant al telèfon 653 248 303 (Carles Bel) 

---------- 

http://www.minercat.com  

RSS: http://www.minercat.com/feed   E-mail: gmc@minercat.com  

Facebook: http://www.facebook.com/GrupMineralogicCatala Twitter: http://twitter.com/GrupMinCat  

Fòrum GMC: http://grupmincat.foroactivo.com  Flickr: https://www.flickr.com/photos/79097530@N02/sets 

Youtube: http://www.youtube.com/user/GrupMincat  ISSUU: http://www.issuu.com/minercat 

EL RACÓ DE LA BIBLIOTECA 

En aquesta ocasió us volem informar que ja podeu consultar el catàleg de la biblioteca a la part privada 
de la nostra web. Allà trobareu informació del nostre fons bibliogràfic, consultable per a tots els socis, 
en forma de full Excel, on apareixen indicats: número d’ordre, títol, autor/s, editor, any, categoria (per 
exemple: GUIES, CATALUNYA, ESPANYA, GEOLOGIA, etc.), així com si eventualment estigués exclòs de 
préstec. Només cal afegir l’apartat de Biografies, la qual cosa farem properament, i el de Diversos, de 
difícil catalogació per no pertànyer pròpiament a cap de les altres categories establertes. 

El préstec de llibres és per un mes, amb possibilitat de pròrroga per un altre mes si ningú més el de-
manés. Les revistes, igualment, amb l’excepció de l’últim número, que es podrà consultar però no em-
portar. 

Finalment, dir-vos que aquest trimestre hem incorporat dues novetats gràcies a la generositat del nos-
tre company Jordi López Areu, qui ha donat a la biblioteca dos exemplars de la seva propietat.  

El primer títol és Itinerario Geólogico: Figaró, d’Amèlia Álvarez, publicat per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (1983). Es tracta d’un llibret pensat bàsicament per a fer una sortida pedagògica amb 
nois/es pel municipi de Figaró-Montmany, el Vallès Oriental. 

El segon títol és Mineralogía, de l’editorial Mir de Moscou (1988). És la traducció al castellà d’un llibre 
rus dels autors A.V. Milovski i O.V. Konovov. És tracta d’un manual molt complet sobre mineralogia, no 
tant una guia per identificació de minerals, sinó que a banda de parlar de les principals espècies, tracta 
amb força detall de les seves propietats i, molt especialment, sobre la formació dels diferents minerals 
i les seves associacions. Molt recomanable per a tots aquells que vulguin aprofundir en aquests temes.  
 



 

 

 

 



 

  


