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L’antiga pedrera de Can Vives de Baix, se situa al 
costat de la masia homònima, al terme municipal de 
Vidreres, província de Girona.
Situació geogràfica i geològica
La zona de Can Vives de Baix es localitza entre la 

plana de Vidreres i la Serralada Litoral a l’altura del 
Puig Ventós. Els materials que hi afloren correspo-
nen a granitoides de l’anomenat sòcol hercinià amb 
una edat aproximada de 300 milions d’anys. 

Els minerals amb interès col·leccionístic que apa-
reixen a Can Vives de Baix es troben en les àrees on 
el granit presenta textura de pegmatita. Es diu que 
el granit té aquesta textura quan està format per 
una mida de gra molt grollera   (sovint superior als 
20 mm). 

Una pegmatita no és un tipus de roca ni una estruc-
tura geològica. Fa referència a la textura d’una roca. 
Aixi, segons la roca, hi haurien  pegmatites graníti-
ques, pegmatites gabroiques , anortosítiques, etc... 

No hem de confondre aquests granits amb textura 
pegmatítica amb les pegmatites granítiques com les 
del Cap de Creus, que s’acompanyen de   metalls al-
calins poc freqüents com Li, Rb, Cs i d’altres metalls 
com W, Mo, Sn, Th, U, Ta, Nb i Zr, en forma d’òxids i 
silicats.   

 En realitat, el que tenim a Can Vives són pegma-
tites granítiques  i també ho són les pegmatites del 
Cap de Creus però  són molt diferents tant en gènesi 
com en composició. És per això que per Can Vives i 
altres pedreres de saulò preferirem parlar de zones 
de granit amb textura pegmatítica. 

Aquestes textures es formen durant les fases finals 
del refredament dels magmes. A vegades són zones 

on hi ha hagut fractures i han arribat magmes enca-
ra calents. Normalment els cristalls grans en roques 
ígnies s’associen a refredaments lents però a les ro-
ques amb textura pegmatítica, malgrat produir-se 
un refredament relativament ràpid del magma, els 
cristalls poden ser de mida gran perquè el magma 
que les forma és de baixa viscositat i això permet 
que els ions siguin més mòbils.

 Durant els estadis primerencs de la cristal·lització 
d’un magma, aquest conté una quantitat signifi-
cativa d’aigua dissolta i altres compostos volàtils 
com clor, fluor i diòxid de carboni. La concentració 
d’ions d’aquesta aigua creix alhora que progressa la 
cristal·lització, fins que finalment es formen nínxols 
d’aigua separats del magma fluid. Aquests nínxols 
d’aigua supercalenta són extremadament rics en 
ions. Aquests ions en l’aigua són molt més mòbils 
que els ions en el magma, cosa que els permet mou-
re’s lliurement i formar grans cristalls ràpidament. 

Per altra banda, les roques plutòniques poden con-
tenir les anomenades  cavitats miarolítiques, on els 
minerals es nucleen inicialment pel contacte amb el 
granit i es projecten cap a una cavitat que pot ser 
buida o plena de minerals d’origen hidrotermal. 

A la pedrera que ens ocupa podem trobar, doncs,   
àrees de granit amb textura pegmatítica que conté  
cavitats o bosses on els cristalls han crescut prou 
com per tenir interès per als col·leccionistes.

Si mirem el plànol del IGCC (fig.1), la pedrera es 
localitza bàsicament en zona Ggl, que ens diu:

Minerals de Can Vives de Baix, Vidreres, la Selva, Girona
Xavier Rodríguez (Terrassa/Vidreres)

Fig.1. Mapa geològic IGCG. 
Detall de la zona de la pedre-
ra de Can Vives de Baix.

Ggl: granits leucocràtics 
de gra gros. Ggr: Granits 
biotítics de gra de mitjà a 
gros.Qac1,Qac,Qcd: Llims 
i argiles.

Modificat del Mapa geològic 
de Catalunya, full 366-1-1 
(77-27) Llagostera i full 365-
2-1 (76-27) Vidreres.
Obtingut el 14 gener 2016 de
http://www.igc.cat/web/ca/
igc_cataleg.html#geotreball1

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Cartografia-geologica
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Cartografia-geologica
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Fig. 2. Fragment de roca de la pedrera, amb textures d’intercreixement gràfic o pegmatític: es tracta de roques en les que 
s’ha produït una cristal·lització simultània del quars i el feldspat potàssic. Mides: 3,5 x 3,0 x 1,5 cm. Col. i foto: X. Rodríguez.

«Granits leucocràtics. Són roques de textura ine-
quigranular (inequigranular vol dir que hi ha una 
marcada diferència de mida entre els cristalls de la 
roca, donat que hi ha hagut una diferència substan-
cial de la mida dels grans dels diferents minerals 
que formen la roca), de mida de gra variable entre 
grossa i mitjana, que tenen colors rosats ataronjats 
o groguencs.

 Predominen les textures macrogranulars defini-
des pel quars, feldspat potàssic i plagiòclasis; les 
miques biotita i moscovita són minerals escassos. 
Són abundants les cavitats miarolítiques centimè-
triques i decimètriques disperses, on els minerals 
mostren un major grau de creixement i desenvo-
lupament de cares cristal·lines, i també les segre-
gacions pegmatítiques, que poden assolir dimen-
sions mètriques. No s’hi reconeixen enclavaments 
microgranulars. Els granits leucocràtics són molt 
abundants i ocupen grans extensions d’aflorament. 
Solen tenir un grau d’alteració superficial força ele-
vat amb perfils d’arenització que poden tenir fins a 
una vintena de metres de gruix, però localment hi 

ha nuclis residuals i relleus prominents de roca in-
alterada. Són roques ígnies plutòniques associades 
al magmatisme de l’orogènia herciniana.»  

Roques amb textures d’intercreixement gràfic 
(escriptura cuneïforme) (Fig. 2).  
És un tipus de textura en la qual  s’ha produït una 

cristal·lització simultània del quars i el feldspat po-
tàssic. És  freqüent en granits però també la podem 
trobar en altres roques plutòniques. El seu aspec-
te és d’un feldspat potàssic que conté nombrosos 
cristalls cuneïformes de quars. La textura gràfica és 
un tipus de textura pegmatítica. L’escala a la que es 
dóna aquesta textura pot variar des de microscòpi-
ca fins a macroscòpica.

Una mica d’història
Es tracta d’una pedrera que ha anat  funcionant de 

manera intermitent, en algunes èpoques de forma 
intensa, segons es precisaven àrids per a les obres 
de la zona. Inicialment, el 1986 només es treballa-
va a l’oest del mas, creant el tall actual que separa 
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Fig.3. Área de textura pegmatítica dins del granit, que és la 
roca principal de la pedrera. Foto: Xavier Rodríguez.

els terrenys de Can Vives dels de la Casa Nova, i al 
nord-est guanyant terreny al bosc. Aquesta última 
zona va donar alguns exemplars d’ametistes. Pos-
teriorment, el 1994, aprofitant les obres del desdo-
blament de l’autovia, en Jordi Vives de Mas Vives de 
Baix, va voler fer un llac, doncs sempre ha tingut la 
preocupació de que no li faltes mai l’aigua per als 
seus cultius a l’altra banda de la carretera. Aquest 
llac deu tenir una fondària d’uns 7 a 8 metres. 

Posteriorment l’excavació es va estendre a tota la 
zona nord-est de la masia i un altre cop es va apro-
fitar per a fer un circuit de tot terreny que encara es 
present avui dia. Finalment es va estendre encara 
més a l’est, a continuació del circuit. Però recordo 
haver estat investigant la zona sense trobar granits 
amb textura pegmatítica. Degut a la inactivitat de 
la pedrera i al creixement de la vegetació, fa molts 
anys que no es troba res. 

Cal recordar que aquest terrenys es troben en una 

Fig.4. Ortofoto de l’any 1986. La pedrera 
s’estenia a l’oest i nord-est de la casa.
Font: Vissir3, vista històrica. Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Obtinguda el 3 maig 2016.
http://www.icc.cat/vissir3/

Fig.5. Ortofoto de l’any 1994. Per aquesta 
època ja s’havia fet el llac i la pedrera 
s’estenia al nord-est de la casa. Font: 
Vissir3, vista històrica. Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya. Obtinguda el 3 
maig 2016. http://www.icc.cat/vissir3/

Fig.6. Ortofoto de l’any 2008. En aquesta 
imatge ja veiem creat el circuït i la 
prolongació de la pedrera més a l’est. 
Font: Vissir3, vista històrica. Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Obtinguda el 3 maig 2016.
http://www.icc.cat/vissir3/
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finca particular. Tots els exemplars d’aquest article 
tenen almenys 30 anys.

Mineralogia
Els minerals més interessants trobats als granits 

de textures pegmatítiques son : quars (en les seves 
varietats fumat i ametista), microclina, albita, gra-
nats, mica, òxids de manganès, minerals de la sèrie 
epidota-clinozoisita i òxids de ferro en forma d’he-
matites i goethita. 
Òxids
Hematites , goethita.  Es parlarà mes endavant.

Quars. Varietats fumat i ametista
La manera de buscar exemplars estètics era tro-

bant aquests granits amb textures pegmatítiques 
i, picant, a vegades trobàvem cavitats on els cris-

talls entapissaven les parets de manera que, en 
obrir la cavitat, trobaves un material de consistèn-
cia argilosa, com una massilla, possiblement caolí, 
que l’emplenava i que en retirar-la apareixien les 
puntes dels cristalls. Les de quars fumat, més fre-
qüents que les d’ametistes i mai de forma conjunta 
en la mateixa cavitat. 

La mida d’aquests cristalls és molt variable, des 
de mil.limètrics com els que veurem més  endavant 

7Jaciments i Minerals

Fig.8. Quars fumat. Mides:2 x 4 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier 
Rodríguez.Fig. 7. Part posterior de l’exemplar de la fig. 9, on es 

veu l’empremta que ha deixat un cristall per creixement 
d’interposició amb l’altre. C.V: 12 mm.  
Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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Fig.9. Quars ametista. Mides:2,5 x 2 x 2 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.10. Curiós exemplar de quars lletós que, en estar sobre la 
microclina vermellosa, li confereix un to lleugerament “ametis-
tat”. Mides: 3 x 3 x 1 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.11. Quars ametista. Mides: 3 x 3 x 2 cm. 
Col. : Joan García; foto: Xavier Rodríguez.

Fig.12. Quars ametista. Mides: 5 x 4 x 3 cm. 
Col. : Àngel Blas; foto: Xavier Rodríguez.

Fig.13. Quars ametista. Mides: 5 x 5 x 3,5 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.14. Quars fumat. 
Mides: 15 x 6 x 6 cm. 

Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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Fig.15. Quars ametista
Mides: 3,5 x 5,5 x 3 cm. 

Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.16. Quars fumat. Mides: 9 x 7 x 7 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.17. Quars 
fumat. Mides: 
3,5 x 2,8 x 1,5 cm. 
Col. i foto: Xavier 
Rodríguez.

Fig.19. Quars fumat
amb feldspat.

Mides: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

INFOMINER - 68, 1/2017

Fig.18. Quars fumat.
Mides:7,5 x 8 x 6,5 cm.

Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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recoberts d’albita, fins a centimètrics;  i en varies 
presentacions:  biterminats, amb intercreixements, 
amb alguna aresta més desenvolupada, agrupats 
amb eixos paral·lels o com a cristalls  aïllats.

Troballes semblants s’han fet en pedreres prope-
res de la comarca com ara Massabé, Can Súria, Gra-
nistal o les de l’Ave, a Riudarenes. 

La diferència es que en aquesta pedrera, els cris-
talls no surten tan nets i sovint tenen les cares opa-

Fig.20. Microclina. Mides: 4 x 4 x 3 cm. Col. i foto: Xavier 
Rodríguez.

Fig.22. Microclina. Mides: 4,3 x 3,5 x 3,3 cm . Col. i foto: 
Llorenç García (Fotominer). 

Fig.21. Microclina amb albita i un cristall de granat. Mides: 
2 x 4,5 x 2,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.23. Microclina. Mides: 7 x 10 x 6 cm. Col. i foto: Xavier 
Rodríguez.

Fig.24. Microclina amb òxids de manganès. Mides: 3 x 4 x 3 
cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.25. Microclina. Mides: 3,7 x 2,3 x 1,9 cm. Col. i foto: 
Llorenç García. (Fotominer).

10 Jaciments i Minerals
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ques per estar recobertes d’una petita capa d’albita.
Òxids de manganès.

Es troben com a impregnacions principalment, so-
bre la microclina, reomplint les cavitats.

Silicats. Tectosilicats. Subgrup dels 
feldspats: microclina i albita

Els feldspats formen dos grups: els potàssics, com 
l’ortoclasa o la microclina (KAlSi3O8), i les plagiòcla-
sis com l’albita (NaAlSi3O8) i l’anortita (CaAl2Si2O8). 

Microclina
Molt s’ha parlat de si aquests feldspats potàssics, 

Fig.24. Microclina amb òxids de manganès. Mides: 3 x 4 x 3 
cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

trobats també a d’altres pedreres de la Selva, són 
microclina o el seu dimorf l’ortoclasa; i és que la 
diferència a visu es complicada, però podem recór-
rer a la cristal·lografia i diferenciar-los, tenint en 
compte que la microclina cristal·litza en el sistema 
triclínic en tant que l’ortoclasa ho fa en el sistema 
monoclínic.

Una forma molt grollera de diferenciar-ho  seria 
utilitzant  un  goniòmetre i fer una simple mesura 
dels angles, però si volem una determinació correc-
ta  hem de fer servir difracció de raigs X.

A l‘exemplar de la foto tenim els angles α = 88°, γ= 
118° i β = 68°. Això ens orienta  cap a un sistema   

cristal·lí triclínic, propi de la microclina, ja que α  ≠ γ 
≠ β ≠ 90°. En diversos exemplars podem veure ma-
cles simples i complexes. 

Pel que fa a les anàlisis (fig.27), hem comparat 
espectres LIBS amb llum visible de la microclina i 
l’albita d’aquest jaciment, veient-se en cada cas els 
pics de K i Na.

Els feldspats alcalins constitueixen solucions sòli-
des en el moment de la cristal·lització però aquesta 

Fig.28. Exsolució amb formació de bandes d’albita en mi-
croclina (pertita) C.V: 3,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

11Jaciments i Minerals

Fig.26.Diagrama explicatiu dels angles.

Fig.27. Patró LIBS llum visible de la microclina i l’albita 
d’aquest jaciment. Cortesia: Adolf Cortel.

mescla deixa de ser possible quan baixa la tempe-
ratura, resultant la separació d’un mineral respecte 
d’un altre (exsolució) i formant-se bandes d’inter-
creixement paral·leles més o menys sinuoses. 

Quan aquest procés es dóna en un feldspat (micro-
clina), l’intercreixement de plagiòclasis (albita) es 

Fig.29. Microclina pseudomòrfica de quars. Mides: 6 x 4 x 
3,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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denomina pertita. Seria una exsolució d’un feldspat 
sòdic dintre d’un cristall de feldspat potàssic. Quan 
és a l’inrevés es denomina antipertita. Les textures 
pertítiques poden presentar formes variades: fla-
mes, pegats, venes.

També es pot presentar un pseudomorfisme de 
la microclina desprès de quars. L’exemplar (fig.29) 
presenta un cristall de microclina amb la piràmide 
de 6 cares, típica del quars, i vista per l’altra banda 
és quars. 

Hi ha hagut, per tant, una substitució parcial o 
també es podria haver donat un epimorfisme de 
microclina sobre un cristall de quars.

Fig.30. Quars fumat sobre base d’albita i microclina. Mides: 
3,5 x 4,5 x 3,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.33. Albita. Mides: 3,5 x 3 x 1,5 cm.  Col. i foto: Xavier 
Rodríguez.

Fig.31. Albita en dues presentacions amb calcita al centre. 
Mides:7 x 3 x 2,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.34. Albita amb un mineral metàl·lic (veure pàg.16). 
Mides: 3 x 3 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.32. Albita amb quars fumat. Mides: 3,2 x 2,7 x 2,4 cm. 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig.35. Albita. Mides:3,6 x 2,4 x 2,8 cm. Col. i foto : Llorenç 
García. (Fotominer).

Albita
És un aluminosilicat de sodi, NaAlSi3O8, que pot dur 

calci o potassi substituint al sodi a la xarxa cristal-
lina. Però, per definició, l’albita ha de tenir molt més 
sodi (més del 90%) que calci i potassi junts (menys 
del 10%). Presenta un aspecte de cristalls ben for-
mats de color blanc. La macla de cristalls aplanats 
junts crea l’efecte d’estriacions a la superfície dels 
cristalls, sent tan característica que es designa com 
macla d’albita.

 L’albita és l’extrem amb sodi de dos sèries de so-
lució sòlida distintes. Per una banda, la sèrie de les 
plagiòclasis, a la que pertany; els seus extrems són 
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l’albita (plagiòclasi de sodi) i l’anortita (plagiòclasi 
de calci). Per altra, la sèrie dels feldspats potàssics, 
amb els seus extrems: albita (NaAlSi3O8) i ortoclasa 
(KAlSi3O8); amb tota una sèrie de minerals interme-
dis amb proporcions variables de sodi i potassi.

Fig.36. Albita sobre cristalls de quars implantats a la micro-
clina. Mides: 4,4 x 3,7 x 3,2 cm. Col. i foto: Llorenç García.

En alguns exemplars trobem una presentació molt 
peculiar de l’albita. Es tracta de petits cristalls de 
quars allargats, a vegades individuals però sovint 
agrupats, implantats normalment sobre microclina 
i que tenen un recobriment d’albita que esborra la 
seva morfologia. 

Fig.37. Albita recobrint quars. Mides: 4,2 x 3,4 x 2,6 cm . 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).                              

Fig.38. . Albita recobrint quars. C.V.:8 mm Col.: Llorenç 
García (Fotominer). Foto: Xavier Rodríguez.   

Fig.39. Albita sobre cristalls de quars implantats a la micro-
clina. Mides: 5,4 x 4,3 x 3,5 cm. Col. i foto: Llorenç García.

Fig.40. Albita sobre cristalls de quars implantats a la micro-
clina. Mides: 3,4 x 1,9 x1,2 cm . Col. i foto: Llorenç García.

Fig.41. Albita recobrint quars. C.V.: 9 mm. Col.: Llorenç 
García (Fotominer). Foto: Xavier Rodríguez.   
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Nesosilicats: granats
El grup estructural dels granats està format per mi-

nerals amb la fórmula química general X3Z2(SiO4)3, 
on X representa metalls enllaçats amb una valència 
dos (Fe, Ca, Mn o Mg) i Z  metalls de valència tres 
(Al, Fe o Cr). En lloc de Si també podem trobar As i V.

Les principals espècies són: pirop(Mg3Al2Si3O12),  al-
mandina (Fe3Al2Si3O12),  spessartina (Mn3Al2Si3O12),  
grossulària (Ca3Al2Si3O12), uvarovita(Ca3Cr2Si3O12)  i 
andradita (Ca3Fe2Si3O12).

Els granats trobats en aquest jaciment són els ha-
bituals a altres pedreres de sauló. Sempre van im-
plantats al quars, a l’albita o a la microclina, presen-
tant-se en dodecaedres segons el sistema cúbic.  A 
les anàlisis, les mostres contenen Si, Al, Mn i  Fe (no 
hi ha Ca, ni Mg). 

Com que sembla que hi ha una mica més de man-
ganès que de ferro, seria un membre de la sèrie 
spessartina-almandina, més proper a la spessartina 
que a l’almandina.

Jaciments i Minerals

Fig.42. Quars amb granats. Mides: 2 x 1 x 1 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                  

Fig.43. Granat sobre albita. C.V: 6 mm. Col. i foto: Xavier 
Rodríguez.

Fig.44. Granat sobre microclina. Mides de la peça: 4,5 x       
4,2 x 3,8 cm. Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).
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Fig.45. Granats sobre microclina. Mides: 3,3 x 3,6 x 3,3 cm. 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig.46. Granats. Mides: 3,3 x 3,6 cm. Col. i foto: Ll. García. 

Fig.47. Patró LIBS d’aquests granats. Cortesia: Adolf Cortel.                                  

Fil·losilicats: miques 
Del grup dels fil·losilicats, les miques són uns si-

licats complexos d’alumini, ferro, magnesi, calci i 
d’altres, formant el grup de les miques. Totes elles 
es caracteritzen per una exfoliació fàcil en làmines 
flexibles, elàstiques, fines i brillants. Cristal·litzen 
en el sistema monoclínic. En el jaciment del que 
parlem, apareixien petites bossades de miques fre-
qüentment com a únic mineral i d’altres acompan-
yant els minerals de les cavitats.

Químicament, les miques poden tenir la fórmula 
general: X2Y4–6(Z8O20)(OH,F)4 en la qual:  X és K, Na 
o Ca, o menys comunament Rb, Cs o Ba;  Y és Al, 
Mg, o Fe, o menys comunament Mn, Cr, Ti, Li, etc.; Z 
és principalment Si o Al o tots dos, però també pot 
incloure Fe3+ o Ti.

Les més conegudes són: 
-biotita: K(Mg, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2. La biotita fou 

desacreditada per l’IMA el 1998  desaconsellant el 
seu ús i considerant-lo com a nom de grup per la 
siderofil·lita-annita-eastonita.

-moscovita: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

-flogopita: KMg3Si4O10(OH)2

Fig.48. Mica. Mides: 3x2,5x0,5 cm. Col. i foto: X. Rodríguez.

A les anàlisis amb LIBS surt:  Si, Al, Fe i K com a 
elements principals. Tenint en compte aquests ele-
ments, Mindat ens ofereix les següents opcions: 

Siderofil·lita: KFe2
2+Al(Si2Al2)O10 (OH)2

Annita:  KFe3
2+AlSi3O10(OH)2

Ferroaluminoceladonita: KFe2+AlSi4O10 (OH)2
Ferrimoscovita:  K(Al, Fe3+)2(AlSi3O10)(OH)2  
 A les anàlisis també surt Mg i Na,  però hi ha molt 

poc Mg en relació al Fe i poc Na en relació al K. Per 
tant, sembla més una annita o una siderofil·lita. Si 
volem filar mes prim precisaríem fer microsonda. 

Fig.49. Patró LIBS de la mica fig.48. Cortesia: Adolf Cortel.                                  
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Sèrie clinozoisita-epidota
No disposo de cap mostra de mà per a poder-la  

analitzar però per l’aspecte i per la seva presenta-
ció igual que aquí, associada a la microclina, tant 
als afloraments de Can Vernenc com a la pedrera de 
sauló de Rogasa, a Sant Celoni, podríem classificar 
el mineral dintre de la sèrie clinozoisita-epidota.

La clinozoisita és un sorosilicat que cristal·litza en 
el sistema monoclínic i dóna nom al grup de la cli-
nozoisita. És el dimorf ortoròmbic de la zoisita així 
com l’anàleg mineral amb alumini de l’epidota, de 
manera que, a la clinozoisita un catió Al3+ reemplaça 
el lloc ocupat per un catió Fe3+ en l’epidota, formant 
una sèrie de solució sòlida contínua.

Clinozoisita: Ca2 Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)                                        
Epidota: Ca2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH)

Fig.51. Mineral de la sèrie epidota-clinozoisita sobre micro-
clina. Mides: 4,0 x 2,2 x 1,8 cm. Col. i foto: Llorenç García. 

Recobriments i inclusions (òxids)
Uns quants exemplars del jaciment van sortir re-

coberts d’uns petits cristallets d’aspecte metàl·lic 
ben adherits a les superfícies del quars fumat, mi-
croclina i albita. En alguna peça, aquestes partícules 
estaven incloses dintre dels cristalls de quars (figs. 
53 i 56). Aquestes partícules s’han analitzat per 
LIBS detectant ferro, per la qual cosa el més proba-
ble és que sigui hematites. 

Fig.50. Cristall de quars fumat amb microclina, albita i hematites. Mides: 3 x 2 x 2 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

El seu origen al jaciment el desconeixem.  En un 
parell d’exemplars  (figs. 54 i 57), el quars es pre-
senta com recobrint la microclina i a la interfase 
s’ha acumulat un mineral que li dóna aquest aspec-
te vermellós al quars i que, gràcies a la seva trans-
parència, podem apreciar al binocular com uns 
agregats brillants de color marró. Al LIBS surt ferro 
en algun dispar, per la  qual cosa possiblement sigui 
goethita.
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Fig.52. Cristalls de quars fumat sobre albita, tot cobert de 
petites partícules d’hematites. Mides: 5 x 5 x 2 cm. Col. i 
foto: Xavier Rodríguez. 

Fig.55. Cristall de quars fumat amb microclina i albita, tot 
cobert de petites partícules d’hematites. Mides: 3 x 2 x 2 
cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.53. Cristall de quars amb inclusions d’hematites. Mides: 
3,5 x 5 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                    

Fig.56. . Detall de les inclusions de la peça de la fig.53.      
C.V. : 5 mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig.54. Cristall de quars amb inclusions de goethita. Mides: 
3,5 x 5 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                    

Fig.57. Cristall de quars amb inclusions de goethita. C.V:  
10mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                    

Jaciments i Minerals 17
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Fig.58. Patró LIBS dels cristalls d’hematites de les mostres 
de les figs. 53 i 56. Cortesia: Adolf Cortel. 

Fig.59. Esfèrules de goethita a les esquerdes d’una mostra 
de microclina. C.V:  6mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.             

Fig.60. Patró LIBS de les esfèrules de goethita de la fig. 59. 
Cortesia: Adolf Cortel.                                                          

Hi hauria diversos tipus d’inclusions al quars   
(González de Alaiza García, J.J. ,1979):

- les protogenètiques, en què els cristalls de 
quars, en créixer, inclouen minerals ja existents 
pròxims, restant aquests amb la mateixa forma 
original dintre del quars, amb una distribució arbi-
trària. D’aquesta mena són totes dues anteriors o, 
per exemple, les de rútil o asbest en quars.

- les singenètiques, en què els cristalls de quars 
creixen alhora amb els minerals inclosos. Aquestes 
inclusions adopten disposicions ordenades, seguint 
els plans reticulars del cristall hoste, disposant-se 
cada un d’ells d’acord a la xarxa estructural atòmica 
de l’altre. Un exemple seria les d’una turmalina en 
quars.

- les epigenètiques, que són les que es produei-
xen en terminar el creixement del cristall hoste. 
Els processos més importants són: els fenòmens 
d’exsolució, fractures tensionals o mecàniques i al-
teració de substàncies radioactives.  L’exsolució es 
produeix quan les substàncies dissoltes al cristall el 
desmesclen en etapes posteriors, per exemple per 
un canvi de temperatura, donant lloc a petits cris-
talls en forma d’agulla, plaques o gotes, endreçats i 
orientats. D’aquest tipus són els quarsos amb efecte 
“ull de gat”. Les de fractures, les fissures resultants 
s’emplenarien de materials diversos existents en 
solucions que les banyen. Un exemple serien les in-
clusions dendrítiques a les àgates molsoses.

Agraïments
A en Jordi Vives per deixar-nos buscar mine-

rals durant tants anys a la seva pedrera quan 
érem petits, a l’Adolf Cortel per totes les anàlisis 
realitzades, a Llorenç García per permetre’m 
publicar les fotos dels seus minerals i facilitar-
me mostres per les anàlisis, ja que hi ha molt 

Fig.61. Vista actual de l’antiga pedrera, convertida avui dia 
en una bassa. Foto: Xavier Rodríguez.                                                         
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Fig.62. Imatges de la pedrera el 2007.Fotos: Llorenç García.                                                          
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poca gent que tingui exemplars d’aquesta pe-
drera. Finalment, a en Joan Rosell per tot el seu 
ajut a l’hora de maquetar i millorar les fotos.

Asistents al taller. Foto: Martí Rafel.                                         

El passat 11 de febrer vam iniciar el que anomenem 
“Dissabtes al local” amb un petit taller de tractament 
d’imatges digitals amb programes com el GIMP o el Pho-
toshop. Es van donar algunes nocions bàsiques, de la 
mà d’en Joan Rosell, per a fer que les nostres fotografies 
mineralògiques quedin millor, o almenys quedin el més 
proper a la peça real. Es va explicar com retallar els ob-
jectes, com posar fons degradats i com afegir ombres per 
què quedin uns resultats “naturals”. També es van tocar 
diverses eines del programari per a modificar la llumino-
sitat, el contrast i l’exposició però de forma professional i 
no automàtica. Es van proposar programes lliures (sense 
cost) com el GIMP i es van donar pinzellades de Photos-
hop. 

Van participar una vintena de socis i sòcies que van ex-
pressar el seu desig de què tot el tema relacionat amb 
la macro i microfotografia digital i posterior tractament 
de la imatge tingués altres tallers per a poder aprendre i 
compartir els nostres avanços.

Dissabtes al local
Si tens ganes d’explicar i compartir algun tema 
mineralògic, una experiència minera, vols 
fer un taller o vols proposar que fem alguna 
activitat, contacta amb nosaltres per trobar “un 
dissabte al local”.

micro-gmc@minercat.com   (Joan)

https://petroignea.wordpress.com/ 
http://kaiajoyasuruguay.blogspot.com.es/2014/04/el-cuarzo-y-sus-inclusiones.html 
http://kaiajoyasuruguay.blogspot.com.es/2014/04/el-cuarzo-y-sus-inclusiones.html 
http://geology.com/rocks/pegmatite.shtml
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I Mercadet d’intercanvi de minerals al nou local social del GMC
Jorgina Jordà  i Agustí Asensi (Barcelona)

El passat dissabte 18 de març es va celebrar, 
desprès d’una llarga absència, el “Mercadet 
d’intercanvi de minerals” al local social del Grup 
Mineralògic Català. L’acollida de l’esdeveniment 
no va poder ser millor, tant per l’assistència de 
socis com per la posada a punt i la qualitat i 
bona presentació del material que es va expo-
sar. Cal dir que l’excel·lent distribució d’espais 
del nou local social va permetre alhora com-
binar de forma espaiosa la zona d’intercanvi 
social d’idees i minerals amb la part d’estudi i 
observació de les peces portades.

Un dels plats forts de la trobada va ser l’apartat 
de micromuntatges, que cada vegada compta 
amb més adeptes. Cal destacar que la majoria de 
material estava ben reduït, presentat en petites  
capses de plàstic transparent i correctament 
etiquetat. A més, un dels avantatges d’estar al 
local del GMC, va ser la disponibilitat d’ús de la 
premsa, per tal de dimensionar correctament 
aquelles mostres que encara eren massa gros-
ses, i també la possibilitat d’utilitzar els bino-
culars, cosa que ens van permetre seleccionar 
millor els exemplars per a intercanviar.

De micromuntatges, se’n van poder veure 
d’arreu del món però, com sempre, les mos-
tres que van tenir una millor acollida van ser 
les procedents de localitats catalanes, com són 
les espècies recentment ressenyades a la revis-
ta “Mineralogistes de Catalunya” procedents de 

Aspecte de la taula. D’esquerra a dreta i en primer pla: en 
Juan María Perez Samper, l’Angel Blas, en David Hospital i  
en Joan Rosell.                                                         

 Detall dels minerals aportats per a l’intercanvi.                                                         

En primer pla: Martí Rafel, Pep Ignacio, David Hospital, 
Carles Bel, Pere Ramoneda i Núria Torres. Alguns mans (o 
ulls) a la lupa, a la recerca de micromeravelles.
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Can Magre: piromorfita, wulfenita, cerussita i 
fluorita.                      

També mostres d’escorodita de la mina “San 
Ignacio”, a Setcases; titanita de Montanero, a la 
Vall d’Aran; theisita, claraïta, mimetita i atzuri-
ta de Rocabruna, a Camprodon; arsenopirita de 
diverses localitats del Pirineu o exemplars de 
fluorapatita de Bruguers, de molt bona mida.

D’esquerra a dreta; Martí Rafel, Pep Ignacio, David 
Hospital, Joan Niella, Pedro mingueza, Jordi Gil (mig 
amagat),  Carles Bel, Pere Ramoneda i Núria Torres.                                              

Tampoc van faltar micromuntatges proce-
dents de localitats de la resta de la península 
Ibèrica i resta del món: torbernita, vanadinita, 
wulfenita, autunita, goethita, esfalerita, galena... 
a més d’alguna curiositat, com unes mostres de 
senegalita amb turquesa o algun exemplar de 
talmessita del Marroc.

Pel que fa a l’intercanvi de minerals macros, 
també hi va haver molta varietat i cal desta-
car que tant la qualitat com la presentació dels 
exemplars va ser molt significativa i es va notar 
un esforç generalitzat de tots els participants 
en anar millorant aquests aspectes. Es va poder 
veure material de diverses localitats mineralò-
giques: fluorita d’Ulldemolins de recent extrac-
ció, marcassita de Fumanya i Vallcebre, òpal de 
Caldes de Malavella, variscita del Turó de Mont-
cada, i no podia faltar material de Bellmunt i el 
Molar, com cerussita, calcopirita, dolomita, etc.

De la resta de la geografia peninsular, celes-
tina de Jaén i alguns exemplars d’una locali-
tat menys coneguda: La Parajola a l’Algameca, 
Cartagena. Com sempre, molt material de La 
Unión, pirites de Navajún i Ambasaguas i mi-
nerals internacionals, entre els quals destacar 
un fantàstic exemplar d’anatases dels Alps, una 
mostra magnífica d’anatasa procedent de Rús-
sia, turmalines i una esplèndida aiguamarina 
sense polir del Brasil, material de Portugal o un 
excel·lent granat del Canadà, entre d’altres.

No va faltar de res en aquesta diada mineralò-
gica. Molta varietat de minerals i una ubicació 
que ens va permetre intercanviar amb molta 
comoditat.

Només em resta felicitar als companys que 
han tornat a posar en marxa el mercadet 
d’intercanvi i esperar que aquest tingui una 
bona continuïtat, més ara que disposem d’un 
local molt adient per a realitzar aquest tipus 
d’activitats.D’esquerra a dreta; Martí Rafel, Pep Ignacio, Carles Bel, 

Jorgina Jordà, Jordi Gil, Joan Niella, David Hospital, Carles 
Castanera, Àngel Blas i J. Benito, entre altres.                                                                                       
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Al laboratori de micromineralogia observant mostres.                                           
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Espectrometria gamma aplicada a minerals i materials radioactius. Adolf Cortel 
Xavier Rodríguez (Terrassa/Vidreres)

Activitats del GMC

 Fig.1. L’ Adolf, durant la xerrada. Foto: Martí Rafel.                                            

A les deu del matí ens vam aplegar al local del GMC 
un grup de unes divuit persones i ens disposarem 
a escoltar una conferència-taller molt interessant   
sobre partícules ionitzants i ones electromagnèti-
ques , especialment les gamma, a càrrec de l’Adolf 
Cortel, durant molts anys professor i  gran divulga-
dor de física i química , amb múltiples publicacions 
al respecte. L’ Adolf fa pocs mesos que s’ha fet mem-
bre del GMC i tenim la gran sort de que ens ajuda 
amb les anàlisis de mostres del Grup. 

Vam començar parlant de les partícules alfa, que 
són conjunts de dos protons i dos neutrons, és a dir, 
el nucli d’un àtom d’heli ejectat del nucli d’un àtom 
radioactiu.  Es generen habitualment en reaccions 
nuclears o per desintegració d’elements radioac-
tius molt pesants com el tori, el radi o l’urani, que 
transmuten a element mes lleugers per l’emissió 
d’aquestes partícules.  L’urani 238, en emetre partí-
cules alfa, passaria a tori 234. Vam veure que aques-
tes partícules, al ser molt pesades i carregades po-
sitivament, tenen un recorregut molt curt i perden 
ràpidament la seva energia cinètica. Ès per això que 
tenen molt poca capacitat de penetració i, per a 
comprovar això, l’Adolf ens va portar un detector de 
fum que porta òxid d’americi (Am 241) i vam veu-
re com, només amb una bossa de plàstic, un simple 
detector fet amb una webcam quasi no marcava res.

En general, la radiació alfa externa no és perillosa: 
pocs centímetres d’aire o la capa de pell morta de 
les persones ja les absorbeix. El problema és quan 
s’ingereix un emissor d’aquestes partícules, ja que 
les mucoses no les aturen. L’assassinat del dissident 
rus Alexander Litvinenko el 2006 es va produir per 
ingestió de poloni 210, un radioisòtop emissor de 
partícules alfa.

La principal font natural de radiació alfa es el radó, 
gas radioactiu que es troba al terra, l’ aigua, l’aire i 
a algunes roques. A l’inhalar aquest gas, els subpro-
ductes queden atrapats als pulmons, on segueixen 
la seva desintegració emetent partícules alfa.

Les partícules beta es produeixen per una reorga-
nització del nucli, el qual emet un electró i un anti-
neutrí. Quan un àtom emet una partícula beta, un 
neutró del seu nucli es transforma en un protó, aug-
mentant el seu número atòmic però no el seu pes 
atòmic. Per exemple: el reni 187 passa a osmi 187. 
Són partícules més penetrants que les alfa i també 
s’emeten per elements radioactius o reaccions nu-
clears. 

Dintre de l’espectre d’ones electromagnètiques va 
parlar primer dels raigs X. La seva historia comença 
amb els experiments de William Crookes, que va fa 
servir un tub amb certs gasos i elèctrodes als seus 
extrems de manera que en aplicar corrent d’alt vol-
tatge, si hi havia una placa fotogràfica a prop, que-
dava impressionada. 

 Fig.2. Gràfica de l’espectre d’ones electromagnètiques.         
De Wikimedia Commons: By transferred by Penubag (talk · 
contribs) on 05:04, 15 May 2008 [CC-BY-SA-2.5 ]                                  
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Nikola Tesla estudià també els efectes d’aquests 
tubs però és Wilhelm Conrad Röntgen el que final-
ment el 1895 descobreix que els tubs emetien quel-
com que va anomenar raigs X  o raigs incògnita i que 
aquests eren molt penetrants.

Va realitzar la primera radiografia fent servir la mà 
de la seva dona. El tub de raigs X conté dos elèctro-
des (càtode i ànode), una font d’electrons (càtode 
calent) i un blanc. Els electrons s’acceleren gràcies 
a la diferència de potencial entre el càtode i l’ànode. 
La radiació és produïda just a la zona d’impacte dels 
electrons i s’emet en totes direccions.

Finalment vam arribar a les partícules gamma: les 
autèntiques protagonistes de la xerrada.  Aquestes 
tenen molta energia i interaccionen amb la ma-
tèria topant amb les capes d’electrons dels àtoms 
amb els que es creuen perdent molt lentament la 
seva energia, per la qual cosa poden recórrer grans 
distàncies i són nomes detingudes per capes molt 
gruixudes de formigó o plom. El material radioactiu 
té nuclis inestables que, de forma espontània, ten-
deixen a convertir-se en àtoms més estables, expul-
sant l’energia sobrant en forma de partícules com 
les que hem vist; d’això se’n diu desintegració ra-
dioactiva. La vida mitja de desintegració és el temps 
en el qual la quantitat de matèria radioactiva es re-
dueix a la meitat. 

A la natura trobem elements radioactius com 
l’urani 235-238, el tori 232, el radi 224, el potassi 
40 o el radó 222.  A l’esquema següent tenim alguns 
períodes de semidesintegració:

 Fig.3. Cadena de desinte-
gració del tori. Wikimedia 
Commons “Chaîne de désin-
tégration du Thorium”. Autor 
http://commons.wikimedia.
org/wiki/User:BatesIsBack
 Llicència [CC-BY-SA-3.0 ]                                                             

 Fig.4. Cadena de desinte-
gració de l’urani. Wikime-
dia Commons “Chaîne de 
désintégration du l’uranium 
238”. Autor:Sacamol. https://
commons.wikimedia.org/
wiki/File:Fr_Decay_chain_
Uranium_238.svg.[CC-BY-
SA-3.0 ]                                                             

 Fig.5. Dades obtingudes de :
 https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n                                            

L’Adolf ens va explicar un experiment molt interes-
sant per veure les partícules alfa: la cambra de boira 
o cambra de Wilson. Es tracta d’un recipient tancat 
amb vapor d’alcohol supersaturat i superrefredat 
(-30 ºC), de manera que quan una partícula carre-
gada amb suficient energia  travessa la càmera, 
interacciona amb el vapor i l’ionitza. Aquests ions 
actuen com a nuclis de condensació fent una este-
la que es pot observar. En aquest cas s’ha fet servir 
una agulla de rellotge antic com a emissor de par-
tícules alfa. Aquestes agulles portaven una pintura 
de radi per tal de veure-les a la foscor. I resulta que 
els treballadors llepaven els pinzells per afinar-los. 
Conseqüentment es va observar una alta incidència 
de càncer bucal en aquests treballadors.

Aquí podeu veure uns vídeos de l’experiment: 
https://www.youtube.com/watch?v=ItdSjJKmyDY  

https://www.youtube.com/watch?v=k1I25RybvPM                            

L’Adolf ens recorda una mica la historia del desco-
briment de la radioactivitat. En 1896 H. Becquerel 
va veure que els minerals de l’urani (VI) eren fluo-
rescents i/o fosforescents mentre que els minerals 
de l’urani (IV) no, però sí que emetien una radiació 
invisible que podia travessar una làmina d’ alumini 
i impressionar una placa fotogràfica. Becquerel su-
ggereix l’existència dels “raigs urànics”,el que avui 
coneixem com radioactivitat. Marie y Pierre Curie 
observaren que els raigs urànics de Becquerel no 
eren exclusius de l’urani i que també apareixien 
al tori, al poloni i al radi, element  que van desco-
brir el 1898. Anys més tard, el 1905, B. Boltwood 
va descobrir que el radi procedia de la desintegra-
ció de l’urani i que aquest estava present en molts 
minerals com la monazita. Va introduir el concepte 
de plom radiogènic: plom com a producte final de 
la desintegració de l’urani. Observà que en roques 
geològicament molt antigues la proporció plom-
urani és major que en roques més recents, estimant 
així l’edat de la Terra. A partir d’aquí, es succeeixen 
un seguit de descobriments com la determinació de 
las series radioactives naturals,  la radioactivitat ar-
tificial o la radiació còsmica.

La part més esperada va venir desprès, quan l’Adolf 
ens va presentar el seu sistema d’espectrometria. 
Tothom volia veure si la seva mostra emetia radiació.
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 Fig.6.Muntatge de l’Adolf amb una cambra de plom per la 
mostra i el cristall de Iodur de sodi. Foto: Martí Rafel.                                         

 Fig.8. Espectre d’una mostra amb urani de la mina          
“Eureka”. Cortesia: Adolf Cortel.                                         

Per als qui tenim minerals radioactius a casa, hem 
de considerar tres factors de risc: la irradiació ex-
terna, la irradiació interna per ingestió i la irradia-
ció interna per inhalació dels productes del radó. La 
irradiació externa no sol ser excessiva perquè una 

Van aparèixer mostres de llocs diversos però 
quasi tothom portava alguna mostra de la mina 
“Eureka” de Castellestaó amb minerals com an-
dersonita, cejkaïta, cuprosklodowskita, sengieri-
ta i torbernita. També vam poder comprovar com 
les antigues camises del camping-gas emetien ra-
diació perquè portaven tori a la seva composició.                                                                                                                                      
El muntatge que ens presentà l’Adolf fa servir un 
cristall de iodur de sodi. Quan un fotó interaccio-
na amb el cristall, transfereix tota o part de la seva 
energia a un electró del cristall. Aquest electró es 
mou de forma erràtica en ell, convertint la seva 
energia cinètica en llum al topar amb els àtoms. 
Aquest fotó es transforma en un fotoelectró dintre 
d’un sistema que precisa una alta tensió i aquest, 
a través del sistema de multiplicació electrònica, 
en un pols de tensió amb una alçada proporcional 
a l’energia del fotó incident. Aquest pols és ampli-
ficat i mesurat per un Convertidor Analògic Digital 
que en el cas del muntatge de l’Adolf  fa servir un 
software dissenyat per Marek Dolleiser que utilitza 
la targeta de so del PC i que es diu intune i un altre 
que es diu pra.

 Les mostres les disposa dintre d’un petit aïllament 
de plom. Tot i així, sempre s’ha de restar la radiació 
de fons. Si es deixa actuar un temps, obtenim una 
gràfica amb uns pics característics de cada element 
radioactiu.

La majoria de mostres analitzades portaven tori o 
radi procedent de la desintegració del tori. Els mine-
rals radioactius més coneguts pels col·leccionistes 
amb urani són: autunita, carnotita, “pechblenda”, 
torbernita, uraninita, andersonita, brannerita, ce-
jkaïta, cuprosklodowskita o  sengierita. I amb tori: 
monazita, torianita, torita.

 Fig.9. Espectre d’una mostra amb cesi 137. Adolf Cortel.                                         

 Fig.10. Espectre d’una mostra amb òxid de tori. A. Cortel.                                                                                                                                         

 Fig.11. Espectre d’una mostra amb radi 226. Adolf Cortel.                                                                                                                                         

 Fig.12. Espectre d’una mostra amb torita. Adolf Cortel.                                                                                                                           
 Fig.7.En  Pere Sardà va 
portar a la xerrada un 
aparell professional molt 
interessant de la casa 
ThermoFischer Scientific 
que detecta i mesura la 
radiació.                                         
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 Fig.14. Cejkaita. Mina “Eureka”. La Torre de Cabdella, Vall 
Fosca, Pallars Jussà, Lleida. Mides:4,8 x 3,7 x 1,4 cm. Col. i 
foto: Martí Rafel.                                            

 Fig.16. Monazita i quars. Bosc d’Aureci, Arestui, Llavorsí, 
Pallars Sobirà, Lleida. Mides: 6 x 3.5 x 1.4 cm. Col. i foto: 
Martí Rafel.                                            

 Fig.13. Torbernita. Mina Margabal, Entraygues-sur-Truyè-
re, Aveyron, Midi-Pyrénées, França. Col. i foto: Joan Rosell.                  

 Fig.15. Autunita. Cunha Baixa Mine, Cunha Baixa, Man-
gualde, Viseu, Portugal. Foto: Joan Rosell.                                        

part important del que emeten l’urani i el tori són 
partícules alfa que són aturades per una petita capa 
d’aire. També hem de tenir en compte que la radia-
ció que rebem disminueix amb el quadrat de la dis-
tància. I simplement col·locant els exemplars a les 
parts més llunyanes de les vitrines es reduirà molt 
la dosis. I finalment, fer les coses amb sentit comú: 
evitar acumular mostres o peces de mida gran, por-
tar-les enganxades al cos o evitar tenir mostres molt 
actives.

La irradiació interna es pot evitar no menjant ni fu-
mant mentre es manipulen els minerals i rentant-se 
les mans deprés.  El grau de solubilitat dels minerals 
és un factor important a tenir en compte. Afortuna-
dament molts minerals radioactius amb tendència a 
presentar-se en forma pulverulenta com la carnoti-
ta, són molt insolubles.

Finalment, la irradiació del radó pot ser el major 
risc dels minerals radioactius. El radó es un gas inert  

amb una vida mitjana curta i és un producte de la 
desintegració del radi. Quan es desintegra, produeix 
uns isòtops químicament molt reactius i de vida 
mitja llarga que s’uneixen a partícules suspeses a 
l’aire, com el fum del tabac, arribant als pulmons en 
inhalar-hes i acumulant-se allà produint irradiació 
de les cèl·lules pulmonars. I finalment provocant 
càncer de pulmó.   Les mesures de precaució, doncs, 
aniran encaminades a dipositar els minerals a llocs 
ben ventilats o en recipients hermètics. Si apliquem 
les mesures comentades, que són de sentit comú, 
podem tenir a casa els nostres minerals radioactius 
sense massa complicació.

Per acabar, l’Adolf va acceptar l’encàrrec de fer 
espectrometries de tothom qui li va voler deixar 
la seva mostra. Així que, per tot plegat, agrair-li 
aquesta magnifica conferència–taller i acomiadar-
nos fins la propera, que segur tindrà encara moltes 
coses que ensenyar-nos.
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Sortida del GMC al Museu Mollfulleda de mineralogia. Arenys de Mar
Jordi Gil (Barcelona)

Aquest dissabte passat ens vam ajuntar unes 20 
persones per tal de visitar el conegut Museu Mo-
llfulleda de Mineralogia d’Arenys de Mar. Després 
d’aplegar-nos al “punt de trobada”, l’estació de ro-
dalies, a les 10:00 hores, ens vam anar acostant al 
Museu entre les parades del mercat. Al Museu, ja 
tots junts, vam iniciar la visita.

La idea era visitar la col·lecció i veure les modi-
ficacions realitzades i comissariades pel “curator”, 
o conservador del Museu, i a més a més arenyenc, 
Marc Campeny.

Vam anar fins l’acollidor pati interior on prengué la 

paraula Neus Ribas San Emeterio, directora del Mu-
seu, que després d’unes breus frases d’introducció 
va cedir la paraula al col·laborador del museu, Marc 
Campeny. Com va explicar molt bé, ell va néixer i 
créixer a l’ombra del Museu, que va marcar profun-
dament el seu passat i present.

Va comentar, amb profusió de detalls, les vivències 
i anècdotes del creador del Museu, Joaquim Moll-
fulleda i Borrell, des de l’inici com a col·leccionista 
fins als seus últims moments, sempre pensant en 
els seus estimats minerals i el seu amor per Arenys 
de Mar.
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Després de les paraules d’en Marc Campeny, vam 
començar la visita. Entre les novetats, a l’entrada de 
la planta baixa hi havia un pedestal amb urna i en 
el seu interior una “superbarita” d’Osor, de 40 x 30 
cm, amb grans cristalls i bona lluïssor, donada per 
en Salvador Roda i en Jordi Estivill, tots dos de Santa 
Coloma de Gramenet. La idea i missió d’aquest pe-
destal és servir d’exposició d’exemplars singulars i 
importants, tant per la seva grandària com per les 
seves característiques. I que els seus propietaris les 
vulguin exposar, cedir, donar, etc., ja sigui temporal-
ment o bé permanent. Bona idea!

Al passadís hi ha un panell mural amb foto i bio-
grafia d’en Joaquim Mollfulleda i, a la base, una 
petita urna amb una de les “joies de la corona” del 
museu: un exemplar de bismut natiu, de la mina “La 
Espuela de San Miguel”, a Villanueva de Córdoba, a 
la vall dels Pedroches, Còrdova.

La foto ho expressa tot. No hi ha res més a dir!
Arribant a l’avantsala, s’accedeix a la planta supe-

rior on està l’exposició de minerals catalans i la sala 
“negra”, de minerals fluorescents, de la qual s’estan 
ultimant detalls.

Entrem a la col·lecció principal del Museu, expo-
sada en vitrines il·luminades per fluorescents i 
distribuïda per ordre sistemàtic: elements, sulfurs, 
halurs, etc. Des de les últimes visites s’han produït 
canvis visibles: més neteja, millora en la il·luminació 
de les lleixes de vidre de les vitrines, millor distribu-
ció i exposició dels exemplars. En contra, però ens 
han promès que ho solucionaran el més aviat pos-
sible: errors en l’etiquetatge dels exemplars, canvi 
d’etiquetes, descomposició dels sofres i d’alguns 
sulfurs delicats (marcassita, pirrotina, etc.), repeti-
ció de mostres exposades i poca varietat d’espècies.
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Una altra qüestió que es va comentar, i de gran 
importància en les col·leccions tant públiques com 
privades, són els exemplars dels calaixos o fons de 
reserva. Les grans col·leccions es mesuren no no-

més per l’exposat en vitrines, sinó també pel con-
tingut dels calaixos, que en algunes ocasions és 
igual o més important que el que s'ha exposat. 

I que serveixen per enriquir i renovar les vitrines.
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Deixem la planta baixa i accedim a la superior: 
sala diàfana i àmplia, amb vitrines il·luminades on 
s’exposen els minerals de Catalunya, distribuïda 
per comarques. Amb una gran i àmplia representa-
ció tant d’exemplars com sobretot de localitats, no 

ja només per la qualitat de les mostres sinó per la 
quantitat de localitats, moltes d’elles poc conegu-
des. Sens dubte la millor exposició pública dels mi-
nerals de Catalunya.
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En aquesta planta hi ha petites sales annexes que 
serveixen de tallers i laboratoris de diferents índo-
les, com tallers i taules sensorials per a persones 
invidents, tallers per a conèixer les diferents dure-
ses dels minerals, panells interactius, exposicions 
fotogràfiques, etc. Per la seva disposició i superfície 
ofereixen múltiples possibilitats.

Acabada la visita dels minerals, vam accedir a 
l’exposició temporal “Al punt de sal”: característi-
ques i tipus del clorur sòdic, NaCl, ben documentat, 
amb panells, fotografies i degustació de diferents 
“sals”: halita, sylvita (silvina) i carnallita, després 
d’una breu i precisa introducció d’en Marc Cam-
peny al Museu Marés de la Punta.

Organitzadors i guia: Neus Ribas San Emeterio i Marc Campeny.
Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel.
Fotografia: Carles Bel, Carles Castanera, Eloi de San Martín, Jordi Gil,
Neus Ribas San Emeterio i Pere Ramoneda.
Redacció del text: Jordi Gil.
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Les anàlisis del GMC

Les calcites negres de la pedrera “La Constancia”, Terrassa, Barcelona
Xavier Rodríguez (Terrassa/Vidreres)

La pedrera “La Constancia”, Can Poal, se situa a Te-
rrassa, Vallès Occidental, Barcelona i explota àrids 
a una zona de sediments amb conglomerats que es 
van acumular per dipòsit al·luvial durant el Miocè 
mitjà i superior.

Alguns còdols del conglomerat sembla que van pa-
tir redissolució de l’interior per posteriorment em-
plenar-se d’aigua rica en carbonats de calci que van 
cristal·litzar en les geodes de calcita que tots conei-
xem. A la pedrera també es troben rodats de quars 
microcristal·lí i nòduls de creta, així com dendrites 
d’òxids de manganès i limonita. Algunes zones de 
la pedrera presenten margues verdes on es poden 
trobar fòssils de vertebrats. 

 Petis cristalls de calcita amb els òxids de manganès, sobre cristalls més grans. C.V.: 2cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                     

Ens va cridar l’atenció que algunes d’aquestes geo-
des presentaven cristalls  molt petits de color negre. 
Es van analitzar diverses mostres amb LIBS presen-
tant Ca, Mn, Fe, Ba i Mg. La psilomelana, psilomela-
na (Ba, H2O)2Mn5O10  seria el mineral més consistent 
amb aquests resultats. El Ca seria el present a la  cal-
cita, el Mg sembla ser molt insignificant i possible-
ment acompanya a la calcita. El Fe hi és a la pedrera 
i possiblement es barreja amb els òxids del Mn. La 
psilomelana  es va desacreditar per l’IMA, incloent-
lo en el grup anomenat òxids de manganès. Altres 
òxids del manganès amb bari són la romanechita, 
romanechita (Ba,H2O)2 (Mn4+,Mn3+)5O10  i la seva va-
rietat skemmatita. 

 Patró LIBS d’una mostra de calcita negra.  Cortesia: Adolf 
Cortel.                    

 Geoda de calcita amb òxids de manganès. Mides: 12x12x7 
cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                    
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Les anàlisis del GMC

Dificultats en l’anàlisi d’una Montgomeryita del Turó de Montcada
Rodríguez (Terrassa/Vidreres)

Fa uns anys, es va fer un estudi exhaustiu dels 
minerals del turó de Montcada i els resultats van 
aparèixer a Mineralogistes de Catalunya/Revista de 
Minerales. Per analitzar els minerals es va fer ser-
vir difracció de raigs X, a càrrec d’en Joan Viñals. 
Pel que m’explica en Joan Rosell, alguns fosfats van 
costar molt d’identificar perquè venien en presen-
tacions molt heterogènies de manera que petits 
canvis de posició del raig donaven un resultat o al-
tre. Això els havia passat amb la montgomeryita i 
la calcioferrita. A l’article esmentat diu: « Montgo-
meryita: es otra de las especies más interesantes. 
Se presenta en finos cristales tabulares, estriados 
paralelamente al eje de elongación, de hasta 2 mm, 
generalmente agrupados formando abanicos y ro-
setas. Puede ser incolora, blanca, verdosa o, más 
raramente, amarillenta, con brillo entre vítreo y 
nacarado. Asimismo, se puede encontrar en costras 
blanquecinas formadas por multitud de diminutos 
cristales. Es habitual la asociación con carbonato-

fluorapatito, con limonita, variscita y calcioferrita». 
A finals de l’any passat vaig tenir ocasió de visitar 

la pedrera superior en companyia d’alguns mem-
bres del grup MinerAtlas i, malgrat ser els treballs 
de rehabilitació força avançats, encara vam poder 
picar a la paret nord-est trobant alguns minerals 
com variscita, calcioferrita , carbonatofluorapatita , 
calcita  i el mineral que aquí presentem. 

Es tracta d’un mineral d’aspecte botrioïdal i de 
color marró segurament per estar recobert d’algun 
òxid de ferro. En fractura fresca apareixia de color 
verd i algunes zones en les que no havia recobri-
ment d’òxids apareixien com unes espícules o làmi-
nes verdes, sense arribar a ser cristall, amb aspecte 
d’alteració de la superfície.

Aquí podeu veure un exemplar semblant pero sen-
se recobriment d’òxids:

http://www.foro-minerales.com/forum/down-
load.php?id=182058

Exemplar problema. Mides:8 x 6 x 4 cm.  Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                       
               

33

http://www.foro-minerales.com/forum/download.php?id=182058
http://www.foro-minerales.com/forum/download.php?id=182058


INFOMINER - 68, 1/2017

Esférules verdes del mineral problema. C.V.: 3 cm. Col. i 
foto: Xavier Rodríguez.                    

 Aspecte habitual de la montgomeryita del Turó de Mont-
cada. Mides: 6,5 X 5 X 3 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                    

Com que la presentació era bastant diferent dels 
fosfats trobats fins ara, vam decidir fer un LIBS i un 
Raman.

LIBS de la mostra problema. Cortesia: Adolf Cortel.                                                                                 

El LIBS mostrava Ca, Mg, Al, P i Fe, tot molt con-
sistent amb una montgomeryita amb recobri-
ment d’òxids de ferro, però l’espectre Raman no 
s’assemblava al de les montgomeryites de la base 
de dades RRUFF sinó al de l’apatita.  Per aclarir quin 
era realment el mineral es van seleccionar mostres 
més homogènies i netes i es va fer l’anàlisi per SEM-
EDS, que va confirmar el que mostrava el LIBS: P, Al, 
Ca, Fe i Mg , encara que  el contingut de magnesi era 
més baix del que correspon a la fórmula de la mont-
gomeryita.   També es va comprovar que en alguns 
llocs hi havia minúscules agulles amb una composi-
ció corresponent a l’apatita.  

Es van repetir els espectres Raman amb aques-
tes noves mostres i aquesta vegada els espectres 
obtinguts corresponien molt bé amb els descrits a 
RRUFF, encara que en algunes posicions apareixia 
un senyal “extra” degut a l’apatita.

Curiosament, una de les mostres d’aquest mineral 
en la base de dades RRUFF procedeix del Turó de 
Montcada i els va ser enviada pel nostre company 
Joan Abella.

Les anàlisis del GMC

Patró SEM-EDS de la mostra problema. Cortesia: Adolf 
Cortel i Universitat de Barcelona.                                                                                                                                    

Patró Raman  d’una mostra de qualitat del mineral proble-
ma. Cortesia: Adolf Cortel.                                                                                                                                        
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Quines són les conclusions de tot això?
-Que les mostres per analitzar han de ser el més 

netes i homogènies possible. En aquest cas, s’ha 
comprovat que una mostra de montgomeryita prou 
homogènia es pot identificar perfectament a partir 
del seu espectre Raman i els espectres LIBS i EDS 
permeten confirmar la identificació. La combinació 
Raman-SEM/EDS és especialment efectiva.

-Que les anàlisis també requereixen d’un cert grau 
d’interpretació i coneixement de la paragènesi de 
la zona, pel que quanta més informació donem a 
l’hora d’enviar mostres, millor.

Agraïments a l’Adolf Cortel i al servei d’anàlisis del 
GMC per l’anàlisi de les mostres.
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A les zones on no hi ha recobriments d’oxids, es veu el color verd del mineral amb les petites estriacions o cristallets tabu-
lars a la superfície. C.V.: 6 mm.  Col. i foto: Xavier Rodríguez.         
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El motiu de crear un fons digital és, bàsicament, 
disposar d’un lloc a la xarxa on tingui cabuda la 
memòria del GMC. Actualment, tota la iconografia 
relacionada amb el GMC es troba dispersa a la xar-
xa en forma de notes en FMF, blogs o facebook de 
col·leccionistes. Hi ha moltes fotos i cartells de fi-
res que estan guardades en el local del Grup i no 
han estat escanejats. I molta informació ni tan sols 
està enlloc. Per exemple, les cròniques de les sorti-
des que fem cal buscar-les a l’ISSUU, on son desen-
dreçades i per baixar-les cal registrar-se. 

El Fons vol canviar tot això; vol ser un lloc on tro-
bar tota aquesta informació d’una forma ordenada i 
indexada, facilitant trobar-la amb pocs clics. 

Per accedir cal buscar el link a la pàgina del GMC 
(www.minercat.com)  i entrar amb el nom d’usuari 
que trobareu imprès en el carnet, i com a contrasen-
ya el vostre nombre de soci amb els zeros tal com 
surt al nou carnet. 

Durant un temps, qualsevol que estigui interessat 
podrà entrar a visitar el Fons amb el nom d’usuari 
VIS.ITA i la contrasenya 2000. Potser pugui servir 
de model a altres associacions mineralògiques que 
vulguin emprendre també un projecte de fons digi-
tal. 

Una vegada dins, trobareu un menú a la part su-
perior esquerra i tot un seguit de miniatures a baix 
(per defecte es mostra tot el contingut del fons). 

Aquestes miniatures seran sempre l’última infor-
mació que s’hagi carregat de manera que, si ho aneu 
visitant, anireu veient sempre les novetats. Per anar 
al menú principal podeu clicar sobre el logo. 

MINERALS: 
Si seleccioneu ‘Minerals’, trobareu una bona repre-

sentació de tots els minerals de Catalunya. La idea és 
anar introduint les principals col·leccions dels socis 
i, si fos possible, les dels museus Blau de Barcelona, 
Mollfulleda d’Arenys de Mar, Martorell de Barcelo-
na , Valentí Masachs de Manresa , Vilobí o fins i tot 
la col·lecció Folch, així com les peces de la donació 
Fabre. També, si fos possible, seria molt interessant 
afegir les peces catalanes de les col·leccions Gilig, 
Povill, Bareche, Fabre, Rosell o Rediu. En principi la 
idea és que només apareguin minerals de Catalunya 
però, conforme anem aconseguint completar-ho, es 
poden afegir minerals d’altres localitzacions. 

Dins dels filtres, podeu seleccionar el mineral. Per 
exemple, si voleu veure totes les fluorites de Cata-
lunya només cal seleccionar ‘FLUORITA’ i es pot, 
alhora, filtrar per província, comarca i localitat. 
(‘GIRONA’-‘SELVA’-‘PEDRERA BALMAÑA’). Si cli-
queu sobre una miniatura, podreu veure una foto 
gran del mineral i, a sota, tota la informació corres-
ponent; fins i tot un enllaç a la localitat MINERAT-
LAS i un altre a MINDAT. Les miniatures de la dreta 
sempre seran el resultat del filtre. 

Creació del Fons Fotogràfic i Documental del Grup Mineralògic Català
Joan García (Badalona) i Xavier Rodríguez (Terrassa/Vidreres)

Exemple del que es pot veure seleccionant ‘Minerals’.         
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JACIMENTS: 
Amb aquesta opció obtindrem tota la informació 

referent a un jaciment MINERATLAS: fotos de mi-
nerals, fitxers en format pdf de sortides al jaciment, 
articles de la revista Mineralogistes de Catalunya o 
Infominer que parlin del jaciment, anàlisi d’algun 
mineral del jaciment, etc. MINERATLAS i el Fons 
són complementaris perquè MINERATLAS alberga 
uns documents i el Fons, uns altres molt concrets. 

Si busqueu, per exemple, ‘BARCELONA’-‘OSONA’-
‘MINES DE COURE DEL REMEI’, trobareu tota la in-
formació d’aquest jaciment, que serà complemen-
tària amb la que ja té MINERATLAS. 

Això us pot anar molt bé per programar una sorti-
da o per buscar a Infominer o Mineralogistes de Ca-
talunya un article que parli d’aquell jaciment. 

EXCURSIONS: 
Aquí teniu, ordenades per mes i any, totes les ex-

cursions del Grup des que es fan cròniques. Ja no fa 
falta anar al l’ISSUU i perdre el temps buscant-les 
entre tants documents que no tenen relació amb el 
que estem buscant. 

Teniu l’opció de veure els fitxers pdf o les fotos. 

FIRES: 
Aquí estaran totes les fotos que es facin en les fi-

res. La idea és posar només les millors amb tres te-
màtiques: fotos de gent, fotos de minerals catalans 
i fotos de minerals molt impactants o nous d’altres 
parts del món. Com tots els minerals van associats a 
una localitat MINERATLAS i tampoc podem saturar 
el Fons, hem de posar limitacions. 

Es pot filtrar el contingut per fires. Estem recupe-
rant fotos antigues justament per conformar allò 
que hem dit de la memòria digital del GMC. 

TAULES d’INTERCANVI: 
El mateix que fires amb l’opció d’escollir taula: 

Maçanet, Canyelles… 

CONFERÈNCIES, CARNETS, TRÍPTICS, ASSEM-
BLEES: 

Lloc on albergar totes aquestes fotos o documents 
per anar creant la memòria. 

BASES DE DADES D’ANÀLISIS: 
Molt interessant per als afeccionats. Aquí anirem 

col·locant el resultat de tot allò que anem analit-
zant, sempre que no estigui pendent de publicació 
i sempre que el soci que ho encarrega ens doni el 
seu permís per a compartir-ho. La idea és evitar 
repetir anàlisis. Intentarem obtenir el permís de 
col·leccionistes que tinguin resultats de moltes 
anàlisis per anar incloent-los. D’altra banda, l’Adolf 

Cortel ens ha ofert poder penjar tot allò que ell vagi 
analitzant. Aquestes anàlisis estan indexades per 
lloc MINERATLAS i es poden buscar per mineral o 
per jaciment. 

PUBLICACIONS: 
També molt interessant per al soci. Per primera 

vegada es tindrà accés a totes les publicacions del 
GMC que no estiguin a la venda. Tots els continguts 
referents a jaciments catalans estan indexats i es 
poden buscar per mineral o per jaciment. Per als 
continguts referents a altres jaciments, cal decidir 
encara com es farà; potser amb un cercador de pa-
raules clau. 

Dins dels filtres es pot seleccionar: 
- Infominer: es pot accedir als fitxers pdf amb tot 

el contingut. Des de gener de 2017, Infominer passa 
a ser digital. 

Cada Infominer té en la descripció un petit índex 
del contingut. 

- Mineralogistes de Catalunya, Revista de Minerales 
i Paragénesis: es poden seleccionar per portades, de 
manera que es podran veure d’un cop d’ull quins 
ens falten, i accedir als fitxers pdf complets de les 
revistes que no estiguin a la venda. 

- Xaragall i altres: gràcies a la generositat del pro-
fessor Mata, disposem de tots els Xaragall i altres 
revistes en format digital que s’aniran indexant i 
pujant al Fons a poc a poc. 

- Llibres de la biblioteca: la idea és saber quins lli-
bres tenim a la biblioteca. Ara només estan en una 
llista Excel. S’aniran pujant les portades de manera 
que, davant un títol com Manual de Mineralogía, sa-
piguem de quin llibre es tracta solament amb veure 
la portada. 

- Altres llibres: són llibres en format pdf que es po-
den trobar de forma pública a la xarxa i que aquí els 
anirem recollint. 

ALTRES DOCUMENTS: aquí tindrà cabuda tot allò 
que no sapiguem on posar-ho. 

Esperem que us agradi i que li tragueu partit doncs 
ha suposat un gran esforç de programació. 

Aquest projecte depèn de la Vocalia d’Arxiu Foto-
gràfic. Vocal: Juan María Pérez Samper.
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GeoloSketchers: passió per la Geologia, amor pel dibuix
Isaac Camps (Terrassa)

Geòlegs, viatgers i dibuixants
Dibuixar del natural és una eina bàsica en geologia 

i altres ciències afins, sigui durant l’etapa de forma-
ció acadèmica o sigui professionalment fent recer-
ca, estudis tècnics o divulgació. Podria semblar que 
l’economia i la facilitat d’ús de la fotografia digital 
fan del dibuix un tècnica innecessària, però cal en-
tendre que dibuixar té com a mínim dues avantat-
ges respecte la fotografia: la primera és que permet 
posar èmfasi en allò que es vol mostrar deixant 
el que no és rellevant en un segon pla; i l’altra, di-
buixar implica un esforç més conscient, més pa-
cient, un temps d’observació més prolongat i això 
sovint porta a adonar-se de coses que de vegades 
passen desapercebudes.  

 Dibuixar del natural és una eina essencial en geologia. 
El Geolosketchin posa en valor la vessant més artística 
d’aquesta. Foto de l’autor.                                                                                                                                

Per altra banda també hi ha una certa tradició his-
tòrica de «viatgers dibuixants» que volten pel món 
amb el seu petit equip de quaderns i colors fent 
croquis i dibuixos del natural d’allò que els capta 
l’atenció: des d’un gran monument a un exòtic ali-
ment. D’uns anys cap aquí hi ha un esclat de tro-
bades i llibres doncs han sorgit diverses iniciatives 
que ho han posat en valor a l’empara de la facilitat 
que ofereix l’exposició pública a les xarxes.

Tal vegada una de les iniciatives més reeixides 
és Urban Sketchers (USk), nascuda l’any 2007 
de la mà d’en Gabriel Campanario, un periodista 
i il·lustrador barceloní resident a Seattle. Urban 
Sketchers és un comunitat global de dibuixants que 
fomenta la pràctica del dibuix urbà in situ. Milers 
d’artistes professionals i aficionats a ciutats dels 
cinc continents s’identifiquen amb els principis de 
la comunitat, que s’especifiquen en un manifest de 
vuit punts i que marca unes pautes bàsiques. Amb 
el lema «Veure el món, dibuix a dibuix», els Urban 
Sketchers comparteixen els seus treballs a Internet 
mitjançant blogs i xarxes socials.

A Catalunya hi ha diversos capítols locals en ciu-
tats com Barcelona, Girona o Terrassa, la meva 
vila. A Terrassa som un grup informal que es tro-
ba quinzenalment, i casualment, dinamitzat per 
una altra geòloga i il·lustradora, la Marta Palmero. 
En aquestes trobades no hi ha quotes, ni compro-
misos, ni competició, ni classes. Quedem convocats 
en un punt interessant de la ciutat gent de totes les 
edats; hi ha qui en sap més i n’hi ha que menys; amb 
una tècnica o una altra, tant fa; passem una esto-
na dibuixant pel plaer de fer-ho; fem unes fotos del 
resultat per penjar a la xarxa i acabem la jornada, 
qui vulgui, amb un cafè per a comentar la jugada. 
L’ambient que es crea és molt càlid i enriquidor.

GeoloSketching: milions d’anys dibuixats
El fet de participar per separat de les dues tradi-

cions, la científica i geològica i l’artística i urbana, 
em va fer pensar que podrien confluir i donar lloc 
a una proposta híbrida: el GeoloSketching, doncs si 
hi ha alguna cosa que fem els geòlegs et al. és voltar 
pel món i dibuixar. Hi ha llibretes de camp que són 
autèntiques meravelles. Perquè no trobar-nos de 
tant en tant seguint un model semblant al de USk? 
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GeoloSketcher en acció. Foto de l’autor.                                                                                                                

Primers resultats i perspectives de futur
De moment la periodicitat de les trobades és tri-

mestral però el desig és que a mig termini siguin 
més freqüents (mensuals i, idealment, quinzenals) 
per la qual cosa caldria que, per una banda, la idea 
és consolidés i que, per l’altra, algú se sentís prou 
implicat per compartir-ne l’organització.

El poble d’Hostalric s’assenta sobre les restes d’un 
volcà del miocè superior-pliocè inferior coronat per 
un castell. El nucli principal correspon a les restes 
de la xemeneia, fàcil d’identificar per les boniques 
columnes basàltiques (que foren l’objecte de dibuix 
preferent!). A l’entorn també es poden observar 
interessants afloraments piroclàstics. Cal recalcar 
l’aprofitament que se’n fet del basalt per a la cons-
trucció de les muralles i el castell, ben integrats en 

Seria profitós per al nostre gaudi personal i com a 
eina de divulgació de la geologia.
De fet, la idea també sorgeix en part perquè pen-

so que la divulgació de la geologia ha d’ampliar el 
seu espectre més enllà de les sortides i itineraris de 
camp, que no deixen de ser activitats acadèmiques 
(una persona explica, les altres escolten), amb acti-
vitats més informals i lúdiques com la fotografia, el 
dibuix, el EarthCatching, etc.
Així doncs, finalment em llenço a la piscina i propo-

so engegar les trobades de GeoloSketchers. Aques-
tes tenen un funcionament molt senzill:
1. Des del web www.geolosketchers.cat i altres ca-

nals es fa una convocatòria pública per acudir un 
dia i una hora donats a un espai on la geologia si-
gui un element rellevant i vistós que convidi a ser 
dibuixat. No cal inscriure’s ni pagar res. Els parti-
cipants i acudeixen pels seus mitjans i sota la seva 
responsabilitat.
2. A l’hora assenyalada es dóna la benvinguda i 

s’indica molt breument què es pot veure i cap on 
són les coses més interessants. En cap cas es trac-
ta ni d’una sortida guiada ni d’una classe de dibuix. 
Això no vol dir que els assistents no puguin expli-
car-se el que els vingui de gust!
3. Els participants exploren al seu aire l’espai i cer-

quen quin o quins punts els resulten més atractius 
per dibuixar… i mans a l’obra!
4. Passades unes tres hores ens tornem a trobar al 

punt de partida i ens mostrem els dibuixos. Fem una 
foto de grup i dels treballs per penjar-les al blog, al 
facebook i al twitter (de moment). També es pot es-
canejar el dibuix a casa amb més qualitat.

Participants de la primera trobada a Hostalric.
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Cal dir que el concepte GeoloSketchers està pensat 
per que s’escampi com a moviment global, és a dir, 
que en altres regions (siguin administratives o geo-
lògiques) sorgeixin grups que comparteixin la idea, 
se la facin seva i s’organitzin autònomament se-
guint uns mateixos principis. Per donar una imatge 
i una pauta de conducta als grups que eventualment 
es puguin formar, s’ha dissenyat un logo, al que sols 
caldria canviar en nom del capítol (per exemple, 
Catalunya per Galícia, Anglaterra, Massís Central, 
Carpats…).
L’etiqueta de conducta ve donada per un manifest 

de vuit punts que diu així:
1. Ens agrada la geologia i ens agrada dibuixar.
2. Ens trobem en espais on la geologia és un ele-

ment rellevant i vistós i ens motiva dibuixar qualse-
vol dels seus aspectes, no importa l’escala.
3. Dibuixem in situ allò que observem o el que in-

terpretem a partir del que observem.
4. Som lliures d’emprar qualsevol tècnica, estil, 

eina i suport.
5. Les nostres trobades son voluntàries, obertes, 

gratuïtes, no competitives i no remunerades.
6. Compartim els nostres dibuixos a Internet.
7. Ens ajudem els uns als altres.
8. Respectem l’entorn natural, les persones que 

l’habiten, les seves propietats i els béns públics.
Ja s’ha celebrat una primera trobada, al volcà 

d’Hostalric, el passat 19 de febrer; i en el moment 
d’escriure aquest article hi ha convocada la segona, 
al camí de ronda de s’Agaró, el proper 14 de maig.
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el paisatge, així com les bones vistes que des del cim 
es tenen de la vall de la Tordera, la Selva, el Vallès, el 
Montnegre i el Montseny.
A la trobada acudírem nou persones, la majoria 

procedents de l’àmbit d’urbansketcher, amb expe-
riència prèvia en aquest tipus
d’esdeveniments; i una minoria procedents de 

l’àmbit geològic i naturalista que acudien per pri-
mer cop a una trobada de dibuixants. Els comenta-
ris recollits foren positius i mostraren el seu interès 
per venir a les properes cites, la qual cosa dóna es-
perances de consolidació.
Així doncs, veurem com va la propera trobada al 

camí de ronda de s’Agaró. Aquesta via uneix les plat-

ges de Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols) i de sa Con-
ca (Platja d’Aro). El seu recorregut té un gran valor 
paisatgístic i cultural al que cal sumar-li el seu ric 
patrimoni geològic com, per exemple, gran diversi-
tat de roques magmàtiques (granodiorites, aplites, 
pòrfirs...) i belles morfologies lligades a l’erosió ma-
rina (penya-segats, cales, freus, taffoni, alvèols...). Al 
llarg del camí de ronda hi ha fins a 14 plafons que 
expliquen la geologia d’aquest petit museu a l’aire 
lliure.
Finalment, vull aprofitar per agrair a la gent del 

concurs de dibuix científic Il·lustraciència, que de 
bon començament es mostrà interessat en la idea i 
n’ha fet una valuosa difusió.

  Jordi Carreras   Jepi Serola

  Isaac Camps
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EL RACÓ DE LA BIBLIOTECA

El passat mes de gener el company Mateu Martínez Guarro, soci nº126, ens va fer una generosa donació al 
G.M.C.: la revista Mineralogical Record dels anys 1977 al 1989 i del 1996 al 1998, incloent-hi els següents 
extres:
Sweet Home Mine, Tsumeb, Gold, Silver,Tourmaline, Arizona, Bisbee, Nou Mèxic, Nevada, Colorado, Onta-
rio, Katanga i Mèxic .
 Amb això hem completat  una mica més el nostre fons bibliogràfic. Moltes gràcies, Mateu!
Quan a d´altres novetats, hem adquirit un exemplar del llibre La Minería de La Unión, volum I, de Luis 
Mariano Muelas (2016). Es tracta d´una edició limitada a 100 exemplars, molt ben documentada, amb 
profusió de fotografies d´època i de plànols de les diferents concesions mineres de la zona. Per tot això, és 
podrà consultar a la nostra seu però estarà exclòs de préstec. 
I com sempre, recordar-vos que a la biblioteca trobareu els últims números de les principals revistes  espa-
nyoles i internacionals a la vostra disposició.
Fins aviat!

Carles Castanera.

 

 
Local social GMC: Sant Medir, 13 - Barcelona

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:

Maig → Mina “Eureka”, Castellestaó, La Torre de Cabdella (Pallars Jussà, Lleida)
       Juny → Museu Martorell (Barcelona)

       Juny → Mina “Atrevida”, Vimbodí, Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà, Tarragona).
            Juliol → Coll de Nargó (Alt Urgell, Lleida) 

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

O trucant al telèfon 653 248 303 (Carles Bel)
----------

http://www.minercat.com 
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