
  INFOMINER     nº46   Octubre - Febrer 2009 nº46   Octubre - Febrer 2009    INFOMINER

INFOMINER N.46  3/2009  Octubre - Febrer de 2009SUMARI

Sortida a Canet ‘Adri..................................
Activitats, Fires i Excursions .....................  
Notrambulita: Nova troballa........................
MINERALEXPO SANT CELONI 2009 .......

Edita: 
Grup Mineralògic Català
C. Antoni Capmany, 67, baixos
08028 BARCELONA
Direcció: 
Joan Barrera i Sergio Evangelio
joanbarrera@minercat.com
sevangelio@minercat.com

Coordinació: 
Joan Rosell
jrosell@minercat.com

Consell de Redacció:  
Joan Manel Ybarra, Jordi Coca

 www.minercat.com
gmc@minercat.com

2
3
4
6

Classi� cació correcta Ferrosaponita..............
Era Mineria dera Val d’Aran...........................
Tancament de la Mina Maria..........................
Nou Fosfat a Montcada: La Whitlockita.........
Taula d’Intercanvi de Sils...............................

8
9

10
11
12

Crònica de � res
MINERALEXPO SANT CELONI
Una vegada més, una de les � res més 
esperades pels socis i mineralogistes..  

Article d’investigació
Notrambulita: Nova troballa a tota 
Europa .

Cròniques d’excursions

Sortida a Canet d’Adri.
NOTÍCIES D’ACTUALITAT!

��Joan Barrera.-  El món de la mineralogia està d’enhorabona. Malgrat la crisi econòmica tant greu 
que estem vivint i la futura pujada d’impostos, observo com sembla que en comptes d’aturar-se, 
l’ac� vitat creix creant-se noves excursions, noves � res de mineralogia, noves publicacions, etc.

Com s’explica a l’Infominer la � ra de Sant Celoni, organitzada pel Grup Mineralògic Català, va ser tot 
un èxit. Aquesta � ra és molt preuada per tots els col·leccionistes per la seva senzillesa i per ser la � ra 
de tots i totes. Aviat, també hi haurà la � ra de Munich, la � ra d’Urretxu, la � ra de Perpinyà, i una de 
les � res més grans de tota Espanya com és l’Expominer a la Fira deMostres de Barcelona. Amés a més 
també sorgeixen noves inicia� ves com trobades d’intercanvi com la que s’ha organitzat a Sils.
D’altra banda, com també s’anuncia en el present Infominer, estan sorgint noves publicacions que 
es sumen a d’altres, com són el llibre de “Un Siglo de Minería en Asturias” o “Era Mineria dera Val 
d’Aran”.

Per tot això, vull, per la meva part, aportar una mica d’op� misme en el nostre món, que no és molt 
gran i on cap ins� tució ens ajuda, però que amb l’esforç de tothom surt endavant amb energies 
renovades. També vull animar a tothom a par� cipar de totes les ac� vitats que s’organitzen i a si tenen 
alguna inicia� va l’apor� n ja que serà, del tot segur, molt ben rebuda.

Ànims!

EDITORIAL

EXPOMINER 2009

Novetats bibliogrà� ques
La Fluorita. Un Siglo de la Minería en 
Asturias.

Era Mineria dera Val d’Aran.  

TAULA D’INTERCANVI DE SILS

��Direcció del butlle� .- Per primera vegada en molt de 
temps, el passat 10 d’Octubre es va organitzar la 1ª Taula 
d’Intercambi de Minerals a l’hostal Rolls a Sils, Girona, una 
inicia� va portada a terme per en José Gil alias “Pepe”.

��José Gil.- Empezamos más o menos a las 10 de la mañana, 
aunque a las siete y media unos cuantos ya estábamos allí 
para montar la exposición.
La jornada transcurrió de forma amena y sin con� ictos de 
ningún � po, hubo mucho movimiento de intercambios 
y muchos minerales buenos. Pude cambiar y ampliar mi 
colección con ejemplares de prehnita de USA, celes� nas 
de Torà, alguna pirita de Navajún, aragonitos de Pantoja, 
Toledo, un par de piezas de � uorita de la cantera Berta y 
algunas cosas más.
Generalmente vinieron a� cionados y mineralogistas de 
Catalunya (Barcelona y Girona esencialmente), como Jordi 
Gil, José Manuel Jurado, Enric Kucera y otros como Ramón 
Jiménez y Miguel Calvo vinieron de Madrid y Zaragoza 
respec� vamente.
Hacia las dos pasadas, y después de hacernos la rigurosa 
foto de grupo, nos sentamos a comer en el mismo Hostal 
donde disfrutamos de una comida entre colegas de esta 
a� ción tan bonita como es la mineralogía.

Minerals catalans 
de la col·lecció 
de Jaume Vilalta. 
Foto: J. Barrera

Sergio Evangelio exposant minerals 
per intercanvi. Foto: J. Barrera

La famosa 
piecera de Pepe, 

organitzador de la 
taula d’intercanvi. 

Foto: J. Barrera

Cristall de galena, Mina Règia, Bellmunt del 
Priorat. Col: J. Vilalta.  Foto: J. Barrera

Vista general 
de la taula 
d’intercanvi de 
Sils. Foto: J. 
Barrera

CRÒNIQUES

12
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CRÒNIQUES NOVETATS
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LA FLUORITA. UN SIGLO DE MINERÍA EN ASTURIAS.

��Joan Rosell.- Tenim el plaer d’anunciar un nou llibre de 
mineralogia: La Fluorita. Un siglo de minería en Asturias, editat 
per reconeguts col·leccionistes: M. Gu� érrez Claverol, C. Luque, 
J.R. García Álvarez i L.M. Rodríguez Terente. Un segle de la 
mineria a Astúries, dirigit a estudiants, a� cionats i professionals 
de la mineralogia.
Aquest llibre és una monogra� a sobre aquesta espècie mineral 
d’aquesta més que interessant zona minera del nord d’Espanya. 
Amb més de mig miler de pàgines, profusament il·lustrat i a tot 
color. Després d’una extensa recerca bibliogrà� ca i arxivís� ca, 
fonts orals, etc.  podem fruir d’aquesta obra.  Acompanyat d’un 
extens treball de camp, així com les referències proporcionades 
pels miners i /o els seus descendents, les empreses mineres i 
tècnics que van fer possible aquests treballs de mineria.
Del llibre ens agradaria fer èmfasi en l’estè� ca, la bellesa 
intrínseca dels exemplars seleccionats per cobrir la gran majoria 
de les espècies associades amb la � uorita, en cadascuna de les 
mines i localitats. Amb la colaboració de fotògrafs espanyols 
i internacionals com:  J. Scovil, L.D. Bayle, F. Piña, J.M. Sanchís, 
J. Callén, J. Rosell, etc.) Podreu gaudir d’espècimens de moltes 
col·leccions, tant nacionals com d’altres parts del món.
Tampoc s’obliden els detalls del treball de les mines, que 
cons� tueix una etapa important en el desenvolupament 
econòmic asturià i, sobretot, el llibre servirà per no perdre el 
seu llegat per a que les generacions futures coneguin i apreciïn 
l’esforç i la perseverança dels actors reals de la mineria asturiana.

Títol: La � uorita. Un Siglo de Minería en Asturias.
Autors: M. Gu� érrez Claverol, C. Luque, J.R. García Álvarez i L.M. 
Rodríguez Terente 
Pàgines: 568
Mida: 28 x 24,5 cm.
Pes: 3,2 Kg
Més de 500 fotogra� es de minerals i molts mapes, fotogra� es 
an� gues ...
PVP: 75 euros (es farà un preu especial per socis a les � res)

Buscant ninots al camp. Foto: J. Jordà

Fotogra� a de grup de la sortida

Detall interior del llibre.

Portada del llibre ‘La 
Fluorita. Un Siglo de 
Minería en Asturias’

SORTIDA A CANET D’ADRI

��Jorgina Jordà.- El passat dia 25 d’abril, ens vam reunir 
per aprendre, fer fotos i passar un dia molt agradable, amb 
el nostre amic i guia Manuel Moreno, per anar a observar 
els materials volcànics de la falla de Llora a Canet d’Adri, 
Girona.
Primerament, ja que passàvem a prop, ens vam acostar a 
l’an� c jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, 
on havien sor� t els coneguts òpals en forma de ninots i 
encara que, molt menuts, en vam trobar alguns.

Tot seguit, ens vam encaminar cap al nostre objec� u que era 
anar al peu del an� c volcà de la Banya de Boc, on passejant 
pels voltants vam poder contemplar les grederes i el cràter, 
de planta el·líp� ca d’uns 123.000 anys. Està ben conservat 
però recobert per una gran vegetació, degut al subsòl i el 
clima propi de les zones volcàniques.

Ens vàrem posar a seguir un camí dels voltants. Aviat vam 
començar a veure pe� ts cristalls d’olivines verdes, grogues o 
marrons, segons la quan� tat de Fe o Mg que con� nguessin 
o segons el grau d’alteració al que estaven sofertes. Ja per 
dins del bosc poguérem veure algunes bombes volcàniques  
força grans i pesades, restes de colades, tot molt interessant 
i molt ben explicat.

Va ser molt diver� t quan sospesàvem les pedres ja que 
les que pesaven una mica més podien tenir les desitjades 
olivines; un cop trobades venia el moment de trencar-les 
i tenir sort: la majoria en vam trobar, ja fos per millorar la 
col·lecció o per començar-ne una.

A l’hora de dinar ens vam dirigir cap el camí de la Barroca, 
per sobre del Camós i el Pla d’en Vila on vam gaudir de les 
espectaculars vistes de les cingleres de Santa Elena i Sant Roc, 
envoltats de calcàries plenes de nummulits, equinoderms... 
i una � ora singular que també va tenir molt èxit.

Finalment ens van acomiadar i com ja va sent un clàssic, amb 
intercanvis de correus electrònics, per passar-nos algunes 
de les moltes fotos i seguir amb contacte.
Crec tothom va quedar molt content amb les troballes i les 
amables explicacions del nostre amic Manuel. 
Gràcies i � ns aviat. PROMINERPROMINER

C. Riera d’en Nofre, 2F, baixos
08970 Sant Joan Despí

BARCELONA
T. 93 477 0339
F. 93 477 3456

www.prominersl.com
info@prominersl.com

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

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

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

Turmalina i quars

cristall 20mm

Minas Gerais 
Brasil

cristall 90mm

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

cristall 35mm

Uvita 

Olivina trobada durant la recerca. Foto:.J. Jordà

Zona de recerca. Foto: J. Jordà
UN NUEVO FOSFATO EN EL TURÓ DE 
MONTCADA: LA WHITLOCKITA.

��Manuel Moreno.- Durante una de mis muchas 
excursiones al turó de Montcada, hace ya � empo recogí 
una serie de ejemplares en los que predominaba una 
matriz rica en fosfatos, sobre la que crecían agregados 
aciculares de Apa� to-(CaF) y sus variedades hidroxiladas 
y carbonatadas ya conocidas en el yacimiento. Revisando 
estos ejemplares, en algunas escasas muestras, destacaban 
unos pequeños cristales de hábito romboédrico, muy 
brillantes, entre incoloros y amarillentos, que pensé 
podían ser de augelita.
Algunos ejemplares fueron entregados al GMC para ser 
analizados, si se creía per� nente. Las muestras fueron 
estudiadas por el Dr. Joan Viñals y Joan Rosell, en los 
servicios cien� � co-técnicos de la UB, mediante SEM/
EDS. Se determinaron estos cristalitos como Whitlockita, 
un raro fosfato de calcio y magnesio, no descrito aún en 
Catalunya ni en el resto de España.
En el próximo número de 2010 de la revista de minerales 
encontraréis toda la información, junto con fotogra� as y 
más datos.
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ACTIVITATS

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

FIRES

- 30 i 31d’octubre i 1 de novembre: Mineralientage 
München 2009.
- 30 i 31d’octubre i 1 de novembre: XXII Salón 
de Minerales, Fósiles y Gemas URRETXU 2009.
- 6,7 i 8 de novembre: Saló Expominer 2009, a la 
Fira de Mostres de Barcelona (vegeu anunci). Us 
enviem dues invitacions amb aquest Infominer.
- 13 i 14 de febrer de 2010: XX Saló Internacional 
de minerals i fòssils. Perpignan, Parc des 
Exposicions.

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

Octubre
22 Tertúlies mineralògiques.
29 Reunió al voltant dels “Binos”. Porteu els vostres 

“micros” més interessants.
Novembre
5 El local estarà tancat perquè estarem preparant la 

nostra par� cipació a la Fira d’Expominer 2009.
12 Canvi d’impressions i vivències mineralògiques de 

la Fira d’Expominer.
19 Tertúlies mineralògiques.
26 Reunió al voltant dels “Binos”.

Desembre
3 Mercadet d’intercanvi de minerals.
10 Tertúlies mineralògiques.
17 Reunió al voltant dels “Binos”. 

Atenció: El local estarà tancat per Festes Nadalenques 
i de Cap d’Any els dijous 24 i 31 de desembre de 
2009.

Gener
17 Mercadet d’intercanvi de minerals.
14 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS. A les 

19.30 hrs. en primera convocatòria i a les 20.00 
hrs. en segona i amb el següent ordre del dia: Pre-
sentació de l’estat de Comptes de l’any 2009, pre-
sentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos 
per al 2010 i � nalment, torn de precs i preguntes.

10

EXCURSIONS - TREBALLS DE CAMP
 
24 ò 25 d’octubre – Visita a la mina de barita de Bagà (Berguedà). Amb opció a 

fotogra� es geològiques i micològiques. Contacteu amb en Manel Moreno, 
tel:  93.477.38.90. 

21 de novembre.- Sor� da a les mines de ferro de Bruguers (Gavà), a la recerca 
de fosfats. Contacteu amb en Manel Moreno, tel:  93.477.38.90. 

16 ò 23 de gener.- Sor� da a la mina Atrevida de Vimbodí (Tarragona) a la recerca 
de sulfurs. Com ja és tradicional es farà un dinar de germanor al restaurant 
de l’Espluga de Francolí, davant del Mones� r de Poblet. Contacteu amb 
n’Eugeni Bareche, tel: 93.455.69.13.

7 de febrer de 2010.- Sor� da a les mines de El Molar (El Priorat), a la recerca 
de minerals de plom i coure. Contacteu amb en Manel Moreno, tel:  
93.477.38.90.

Per saber més dates, consulteu la nostra pàgina web.

Miners al front de treball. Foto: Oscar

Forat a 
l’entrada de 
la galeria de 

la mina. Foto: 
Oscar

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

Febrer
4 Mercadet d’intercanvi de minerals.
11 Tertúlies mineralògiques.
15 Reunió al voltant dels “Binos”.
 

TANCAMENT DE LA MINA MARIA

��Antonio Pizarro Losilla.- La data del 29 de Maig de 2009, 
serà una data a recordar, i el mo� u no és altre que el tancament 
d’una mina d’interior a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
l’estadís� ca es va trencant poc a poc i ja només queda una 
mina d’interior en aquesta Comarca.

És indubtable que quan una mina s’obre, un interés econòmic 
important hi ha darrera, encara que després quan està oberta 
es pot conver� r en tema social o en el que es vulgui.
Doncs bé quan una mina es tanca, és ben cert que l’interès 
econòmic s’ha perdut. Per altra banda les empreses poden 
adduir diferents causes: esgotament del jaciment, baixa 
rendibilitat, etc; doncs bé en aquest cas sembla ésser la 
primera raó, ja que aquesta mina es troba dins del camp 
d’explotació de la gran Corta Santa Maria i aquesta zona on 
està situada serà absorbida per aquesta Corta en qües� ó de 
molts pocs anys. Sembla ser que les capes de carbó que hi ha 
situades per sota de la cota d’explotabilitat de la corta ja s’han 
extret, per mineria subterrània.

Doncs bé els miners nostàlgics, no podem quedar impassibles 
davant d’aquests fets i és just dedicar-li un pe� t homenatge 
no només a la infraestructura, anomenada Mina Maria, sinó 
sobretot als miners que amb el seu treball diari la han fet 
rentable, perquè si no hagués estat així ja fa temps que no 
exis� ria.

Els començaments dels treballs de preparació de la mina es 
remunten als inicis de l’any 1972, però són paralitzats els 
treballs per l’empresa que les realitzaven, la Sociedad Anónima 
Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA), i al maig d’aquest 
mateix any la � tularitat d’aquesta mina va canviar a favor de 
l’industrial aragonès D. Angel Luengo, però aviat es va tornar 
a la feina al gener de 1973 amb gran decisió, amb productors 
de la societat Aragón Minero (AMSA) empresa del mateix grup 
empresarial SAMCA.

La situació de la mina és una zona emblemà� ca i de grans 
reserves de lignit a la província de Terol, al Val de Ariño, dins el 
terme municipal d’Ariño.

Baixant material a l’interior de la mina. Foto: Oscar

Galeria de la mina. Foto: Oscar

Vestuaris dels treballadors de la mina Maria. Foto: Oscar
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ARTICLE

4

NATRONAMBULITA : PRIMER HALLAZGO 
EN EUROPA
por Joan Abella i Creus.

INTRODUCCIÓN
 La Natronambulita es una especie mineral de las 
consideradas muy raras, ha sido citada tan solo en cuatro 
minas en el mundo, tres de ellas en Japón. Encontré este 
mineral en la mina Joaquina Primera de Bellmunt del 
Priorat, provincia de Tarragona, y es la primera cita de esta 
especie en España.

La mina Joaquina Primera es también conocida localmente 
como mina del Mas d’en Pallejà o mina del Rebaño, está 
situada en el extremo sur del término municipal de 
Bellmunt del Priorat y se accede desde el mismo camino 
que conduce a la mina Renània, por el camino de “la 
Bruixa”. Los trabajos se abrieron sobre un mon� culo de 
privilegiadas vistas, abrazado por dos torrentes, el “dels 
Molins” y “el torrent Sec”, que con� uyen en el barranco 
“dels Molins” y custodiada por poniente por “l’ereta de 
las Bruixes” y por el norte por “la Morlanda”, se ha de 
llegar hasta el “Mas d’en Pallejà”, una an� gua masía de 
señores feudales, que está a unos 250 metros de la mina. 
Prác� camente no se reconocen instalaciones, tan sólo 
se conserva el pozo, que es de sección rectangular de 
unos 2,5 x 1,5 metros, también se reconoce una galería 
inclinada que servía para la salida y/o entrada del personal 
(actualmente inundada) y una pequeña construcción que 
debió servir como almacén. Esta mina se explotó para la 
obtención de Galena, aunque por conveniencia en su día 
se demarcó como mina de hierro, durante los trabajos se 
cortaron formaciones de minerales de manganeso que 
han proporcionado una interesante paragénesis.

Diagrama mostrando la difracción de rayos X de una muestra 
de Natronambulita

La Natronambulita aparece reemplazando a la Rodonita 
en ambos lados de las microfracturas paralelas y oblicuas 
a la estra� � cación natural de esta especie, provocadas 
por fenómenos tectónicos de baja intensidad. Su textura 
es granular, de cristales alotriomorfos de granulometría 
variable entre microcristalina y macrocristalina, 
predominan los gránulos de 0,1 mm aunque también 
aparecen de mayor tamaño, el grosor del mineral no suele 
superar los 2 mm aunque puede llegar hasta los 4 mm. 
Cuando estas pequeñas fracturas están lo su� cientemente 
juntas, la masa mineral puede alcanzar los 30 mm. De brillo 
vítreo y color marrón claro anaranjado, es muy parecida a 
la de la mina Tanahota del Japón, que es la localidad � po 
de esta especie. Con� rmé la naturaleza de este mineral 
mediante difracción de rayos X.

La encontramos asociada directamente a la Rodonita y a la 
Vernadita, también asociada a Bustamita, Ferro-ac� nolita, 
Ferropargasita, Talco, jarosita (sin determinar), Ópalo y 
Spessar� na. 

BASE DE DADES
per 

COL·LECCIONS de MINERALS

http://carlesmillan.cat/min/

En Català 

i en Anglès
GratuïtaWindows 98, 2000, 

XP y Vista

Amb GNU/Linux y 
Mac OS via Wine o 

Crossover

Natronambulita. Medidas 75x50mm. Colección y foto de 
Joan Abella.

ERA MINERIA DERA VAL D’ARAN. LA MINERIA 
DE LA VAL D’ARAN.

� Joan Rosell.- La Val d’Aran ha estat una zona sempre 
coneguda per les seves mines i els seus minerals únics. 
En aquest llibre editat pel Conselh Generau d’Aran es 
pretén recuperar una part de la història d’aquestes 
valls. Passat ja quasi mig segle des del tancament 
de les darreres explotacions mineres, i abans que 
el temps faci estralls en les seves instal·lacions, el 
Conselh s’ha decidit a recuperar les més importants i 
donar-les a conèixer. 
Aquest llibre ha estat editat en llengua aranesa i en 
llengua catalana en dues edicions diferents. L’inventari 
de les mines més importants, la seva geologia, la seva 
història han estat els objec� us que els autors, Joan 
Santamaria, Elisa Ros i Jordi Gavaldà, s’han proposat 
en l’obra.
S’inicia amb una introducció a la geologia i la història 
minera, el tractament del mineral, la vida dels miners i 
la importància socioeconòmica de la mineria aranesa. 
A con� nuació apareixen noms coneguts de mines 
com Margalida, Victòria, Solitària de la zona de 
Bossòst-Arres i les de Liat, Mauricio-Reparadora, Plan 
de Tor, Montoliu-Urets i d’Horcalh a l’àrea de Liat-
Horcalh. De cadascuna es parla de la seva localització, 
geologia, història i estat actual. Tot acompanyat amb 
interessants fotogra� es , talls geològics i planells.
El llibre, en català o aranès, es pot demanar a 
qualsevol llibreria de la Val d’Aran, o bé a la llibreria 
de la Generalitat. 
Era mineria dera Val d’Aran / La mineria de la Vall 
d’Aran. J. Santamaria, E. Ros i J. Gavaldà. Ed. Conselh 
Generau d’Aran. Maig de 2008. 109 pàgines. ISBN: 84-
89940-95-9.

EL MÓN DELS CRISTALLS
No heu � ngut mai ganes de saber a quin sistema cristal·lí 
pertany un determinat mineral, poder iden� � car-lo o 
posar-li nom?
De totes les disciplines de la geologia i la química, la 
cristal·logra� a sempre ha estat la que des del punt de vista 
dels a� cionats i � ns i tot dels professionals ha quedat més 
arreconada.
En aquest curs us volem apropar d’una manera 
introductòria, la vessant més pràc� ca i visual de la 
cristal·logra� a. Volem també que cadascú pugui tocar 
i treballar amb les formes ideals de fusta o plàs� c però 
també amb cristalls que hàgiu trobat i que � nguin prou 
mida per ser estudiats.
Esperem que a la � nalització del curs hagueu adquirit uns 
coneixements bàsics que us ajudin a classi� car els cristalls 
“naturals” i que us perme� n transmetre’ls a d’altres 
persones.

A càrrec de Carles Curto Milà, Conservador de Mineralogia 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Places 
limitades. Preu socis 15EUR / no socis 30EUR. En 
col·laboració amb la Ins� tució Catalana d’Història Natural. 
Per més informació consultar la pàgina web del GMC. 
(www.minercat.com).
Inscripcions: ichn@iec.cat – Tel. 93 3248582 (12-14h).

Portada del llibre “Era 
Mineria dera Val d’Aran”

XX FIRA DE MINERALS I FÒSSILS DE PERPINYÀ

Del 13 al 14 de febrer de 2010

PALAIS DES EXPOSITIONS
Avenue du Palais des Exposi� ons
66000 PERPIGNAN

de 10h a 19h - Entrada 3€ - gratuit pels nens de menys de 12 
anys y persones amb discapacitats.

Galeria de la Mina Victòria, 
Arres, Val d’Aran

NOVETATS
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CRÒNIQUES

ELS ESPECIALISTES 
EN MINERALS 
DEL MARROC

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

Bisuteria de Pedra Natural
Gemmes i Pedres Nobles

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

08002 Barcelona
Tel/Fax 93 318 38 34

BARITINA 
de Me� s, Erfoud

Calcita Cobaltífera de Bou Azzer

Nefelina, Imilchil
Atzurita, Kerrouchen

CLASSIFICACIÓ CORRECTA DE LA 
“FERROSAPONITA” DE LA PEDRERA 
GUIXERES, CAN SÚRIA, MAÇANET DE LA 
SELVA, LA SELVA, GIRONA, ESPAÑA.

� Joan Viñals (h� p://www.foro-minerales.com).-  El Juliol de 
2008 i a pe� ció del Sr. J. Fabre vam caracterizar a la Universidad 
de Barcelona un material consistent en boniques epimorfosis 
d’una substància verdosa-groguenca de naturalesa argilosa. 
Es van u� litzar els mètodes estàndard de XRD en conjunció 
amb l’anàlisi elemental per EDS. L’anàlisi estructural va indicar 
que es tractava d’un mineral del grup de l’esmec� ta i la 
composició química va donar un silicat de calci/ferro/alumini. 
El grup de l’esmec� ta és complex ja que existeix la possibilitat 
de solucions sòlides múl� ples així com el intercreixement 
amb capes d’altres silicats laminars. Simpli� cant, el grup es 
de� neix químicament com a:

A0.3D2-3[T4O10]Z2.nH2O
on:
A: Na,Ca,Li
D: Fe,Mg,Zn
T: Si,Al
Z: OH,F
La nontronita i la ferrosaponita són dos membres d’aquest 
grup que es formulen generalment com a: 
Nontronita: Na0.3Fe2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O 
Ferrosaponita:Ca0.3(Fe 2+,Mg,Fe3+)3(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O 

En base als nostres resultats químics – presència de Ca i 
absència de Na- i els nostres resultats d’estructura, el material 
es va classi� car com a “ferrosaponita”. 
Recentement, un gran expert en minerals d’aquest grup, el Dr. 
Stephan Kau� old del Technical Mineralogy, GEOZENTRUM 

Spessartina. Medida del cristal 0,69mm. 
Colección y foto de Joan Abella i Creus.

Natronambulita. Anchura del campo 
13mm. Colección y foto de Joan Abella .

La formación de esta interesante paragénesis, � ene sin 
duda relación con las mineralizaciones estra� formes 
de la mina Serrana del Molar, a pocos quilómetros de 
estas, pero con alguna diferencia gené� ca. La ausencia 
de Rodocrosita en esta mina sugiere que las reacciones 
de descarbonatación que sufrieron las mineralizaciones 
de carbonatos de manganeso preexistentes, incluidos 
en niveles silícicos, debido a la gran proximidad de los 
granitoides, provocó la consumición total del carbonato 
y la liberación de aguas metamór� cas debido a la 
deshidratación de los minerales durante el proceso de 
metamor� smo de contacto lo cual dio como resultado la 
formación de la Rodonita y la Bustamita.

En una etapa posterior a la formación de estas dos 
especies, fenómenos tectónicos de baja intensidad 
fueron los responsables de la fracturación de los 
estratos que con� enen estas especies minerales así 
como de otras como el Cuarzo y la Spessar� na, tanto 
paralelamente como oblicuamente a la estra� � cación 
natural de todos ellos. Esta acción mecánica facilitó 
las vías que permi� eron la circulación de soluciones 
hidrotermales, probablemente las aguas metamór� cas 
liberadas durante el proceso de metamor� smo de 
contacto a que he hecho referencia. Estas soluciones 
provocaron el reemplazo parcial del Cuarzo por el Talco, 
esta sus� tución y la presencia de Cuarzo nos indica que 
la solución fue subsaturada y rica en magnesio, por lo 
tanto esta solución puede provenir de la alteración de 
minerales y rocas de� citarias de sílice.
El aumento de la permeabilidad de la Rodonita debido 
a la aparición de esta trama de microfracturas permi� ó 
la circulación de una solución hidrotermal caliente, 
subsaturada, con variables contenidos de Mg, Na, 
Li, Ca, Si, Fe, Al y Mn, que propició la formación de la 
Natronambulita por reemplazo de Rodonita, es decir, 
tuvo lugar la sus� tución sin variación de volumen, 
tamaño, estructura ni textura, producida por la difusión 
en estado sólido de moléculas o iones desde la zona de 
aportación, es decir, las microfracturas de origen tardío, 
desde los laterales de estas produciéndose por lo tanto 

una transformación selec� va, fruto de una reacción 
química super� cial de la Rodonita que se extendió 
algo más de un milímetro en ambos lados de las 
microfracturas.
Creo que puedo a� rmar que la Natronambulita se ha 
formado por reemplazo pseudomór� co de la Rodonita. 
Este mismo � uido mineralizador propició la formación 
de la Ferro-ac� nolita en varias microfracturas, 
este mineral lo debemos tener muy en cuenta 
puesto que nos permite establecer algunos límites 
forma� vos. Aplicando a este estudio lo que sabemos 
experimentalmente, que la Ferro-ac� nolita es estable 
a considerable baja temperatura y bajo condiciones 
fuertemente reductoras y que su límite de estabilidad 
termal es de 465 ºC a una atmósfera y de 545 ºC a tres 
atmósferas, pues si este límite se superara en algún 
momento la Ferro-ac� nolita se descompondría dando 
Fayalita, piroxenos como la Hedenbergita y Cuarzo, 
por lo tanto la permanencia de la Ferro-ac� nolita y la 
ausencia de estos minerales nos permite validar estos 
datos experimentales para la mineralización hallada en 
la mina Joaquina Primera. Finalmente, la circulación 
de aguas meteóricas afectó a los diversos silicatos, 
desestabilizándolos y oxidándolos, el resultado fué el 
reemplazo parcial o total de los mismos favoreciendo 
la formación de jarosita (no determinada), Vernadita y 
� nalmente Ópalo.

(Hannover, Alemania), es va interessar notablement en aquest 
material efectuant un estudi estructural molt més elaborat, 
que va incloure  amés IR i també XRD de mostres tractades en 
e� lenglicol. Els seus resultats han con� rmat que es tracta d’un 
mineral del grup de l’esmec� ta amb una composició química 
molt similar també a l’ob� nguda per nosaltres. No obstant, els 
seus detallats estudis per IR indiquen que l’estructura és més 
consistent amb una fase � pus nontronita, malgrat no contenir 
sodi. 
Per al grup de l’esmec� ta, el criteri actual de nomenclatura no 
considera los ca� ons intercanviables (Ca,Na,etc) i per aquesta 
raó el material de “Can Súria” ha de ser classi� cat, al moment 
actual, com a nontronita càlcica. S’ha d’observar que aquest 
criteri és diferent de l’aprovat per a les zeolites, on el con� ngut 
de ca� ó intercanviable de� neix espècie. D’acord també amb 
el Dr. Kau� old, realment s’hauria de reanomenar aquests 
minerals amb criteris similars als de les zeolites, però no s’ha 
aconseguit encara. 
En conclusió, el material ha d’ésser re-e� quetat, al moment 
actual, com a nontronita càlcica, però és possible que en el 
futur el nom mineralògic canviï a una nova espècie, d’acord 
amb la subs� tució del ca� ó. 

Nontronita càlcica (antigament 
etiquetada com a ‘ferrosapinita’)  
de la cantera Guixeras, a una 
vacuola i recobrint presumptes 
Laumont i tes.  Foto:  Fabre 
Minerals
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Scheelita, Valdemanco, Madrid, Espanya. Foto: J. Barrera

��Sergio Evangelio.- Un altre any va arribar la � ra més an� ga 
que organitza el Grup Mineralògic Català. Per mi, és la � ra que 
més m’agrada ja que tens tot a l’abast de la vista, coneixes 
molta gent i, degut a la baixa proporció de bijuteria que hi 
ha i a la presència de venedors que porten material català i 
espanyol, sempré t’emportes una peça inèdita per afegir a la 
teva col·lecció.

Aquest any, com va essent habitual, vaig arribar a Sant Celoni 
amb la Renfe amb en Joan Barrera i, també com cada any, 
vam anar a esmorzar al bar-restaurant que hi ha davant de 
la sor� da d’emergència de l’Ateneu de Sant Celoni. A l’acabar, 
ens vam dirigir cap a l’interior d’aquest i ajudàrem a enlles� r 
els prepara� us per a l’obertura al públic. 
Cal dir que hi va assis� r molta gent, els passadissos entre 
comerciants estaven plens de gom a gom, era una cosa bonica 
de veure a la vegada que di� cultava el poder passar-hi a través 
de la gent.

Passejant amb en Joan, amb qui sino, ens vàrem parar a 
observar la paradeta que portava l’amic murcià Miguel David, 
amb unes peces espanyoles molt bones, a destacar: potents 
� uorites de la Viesca, Astúries de colors violeta i blau-verdós, 
celes� nes d’Arneva, Orihuela, Alacant ben maques de les que 
destacava un cristall aïllat i biterminat d’uns 17cm de llarg i 
les � piques peces de la seva zona murciana com les famoses 
barites de la Unión tot l’esmentat molt bon preu.
A la taula d’en Félix Gómez vaig poder veure unes calcites en 
matriu de la Florida, a Cantabria on hi havia una peça molt 
estè� ca amb un cristall d’uns 4 cm d’amplada. Un comerciant 
de Madrid portava unes Scheelites taronges de Valdemanco, 
Madrid en caixetes de 4x4.

També destacar que molts expositors portaven peces de 
mime� ta i wulfenita de Chihuahua, Mèxic i la absència de 
bons exemplars de celes� nes de Torà.

Fluorita. La Viesca, Asturias. Stand de David. Foto: S. Evangelio

Visitant mirant minerals. Foto: S. 
Evangelio

Stand de Miguel David. Foto: J. Barrera

Stand de TotPedra de l’Eugeni Bareche i Rosa Albiol. 
Foto: S. EvangelioSoci del Grup buscant una peça per ampliar la col·lecció. 

Foto: J. Barrera

Entrada a l’Ateneu 
de Sant Celoni, 
seu de la Fira de 
Minerals.
Foto: S. Evangelio
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MINERALEXPO SANT CELONI

Stand del Grup 
Mineralògic Català. 
Foto: S. Evangelio

Com cada any es va fer la Travessa Mineralògica, consistent 
en iden� � car una serie de 10 peces amb un o més minerals.
Així mateix, en Marc Campeny portà una capseta amb 
una sèrie de minerals a iden� � car que en Joan Abella 
va ajudar-lo amb aquesta tasca. Al � nal varen resultar 
minerals d’urani i de coure de la mina Eureka.

Tot seguit, després de xerrar amb 4 o 5 companys de 
sor� des i amics, vam acomiadar-nos dels companys del 
grup i, amb un molt bon sabor de boca de la jornada, vam 
dir � ns a l’any que ve Sant Celoni! 

Celestina d’Arneva 
(Alacant).

Foto i col.: S. 
Evangelio.

Vista general de la Fira de Sant Celoni. Foto: S. Evangelio

Xerrada mineralògica. Foto: S. Evangelio

Fent la travessa mineralògica. Foto: S. Evangelio

Stand de Baikal Geo, � del a la 
Fira. Foto: S. Evangelio

Calcita La Florida, Santander. Stand de Félix Gómez. Foto: S. 
Evangelio. Col: J. Barrera.

Dos destacats socis del GMC, Joan Abella i Joaquim 
Callen. Foto: S. Evangelio

CRÒNIQUES DE FIRES


