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Foto general de la Fira. Foto: J. L. Pi.

Detalle de la Fira. Foto: C. Rubio.

El estand del GMC. Foto: J. M. Pérez.

MINERALEXPO
Barcelona-Sants 1-3 març.
sandra lensen n 

FIRES
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Malaquita. Mina L’Étoile du Congo.  
Foto: J. M. Pérez.

Taller lapidario. Foto: J. L. Pi.

Oro. Foto: J. M. Pérez.

Amatista. Mina Catón, Sierra Cartagena-La Unión, Murcia.Foto: J. M. Pérez.

FIRES

Calcita. La Florida, Cantabria. Foto: J. M. Pérez.

Otro stand que me gustó mucho fue el de Francisco 
Javier Aguado y María José Lizarralde de Euskaldu-
na, que aparte de ser majísimos, trajeron piezas muy 
bonitas. A última hora del domingo me llevé un exce-
lente sol de pirita para mi vitrina, cada vez más llena. 
En resumen, tres días llenas de amigos y minerales. 
Sólo me falta decir: ¡gracias! Gracias a los que partici-
paron en la organización de esta feria para que todos 
pudiéramos disfrutar de ella. 
Gracias a todos los socios del GMC por ser un grupo 
de gente tan agradable. Me habéis hecho sentir bien-
venida desde el primer día. ¡Hasta pronto! m

Dra. Margarida Genera en la exposición sobre el “Poblat del Puig Roig”. Foto: J. M. Pérez.
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L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i altres membres de la junta del GMC 
entreguen el premi al guanyador de la millor peça catalana a Joan Abella. 
Foto: C. Restrepo.

Breithauptita, Mina Balcoll, Falset. 
Foto: S. Evangelio. 

Muntatge amb breithauptita, Mina 
Balcoll, Falset. Foto: S. Evangelio.

El Sr. Alcalde, Joan Castaño, entrega el premi a la fidelitat al Sr. Albert Badía

Xavier Tomás i Joaquim Callén entreguen el premi al guanyador de la 
travessa mineralògica a Joan Rosell. Foto: C. Restrepo.

Travessa mineralògica

FIRES

MINERALEXPO SANT CELONI
n

Jordi Coca en el Stand del GMC. 
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Wavellita. Percil, Montgomery Co., Arkansas, USA. Foto: C. Restrepo.

Realgar. Baia Sprie, Maramures, Romania. Foto: C. Restrepo.

Ammonit, Bretanya. França. Foto: C. Restrepo.

Rosasita. Mina Ojuela, Mapimí, Durango, Mèxic. Foto: C. Restrepo.

Calcita i conicalcita. Durango, Mèxic. Foto: C. Restrepo.

Mostres polides. Foto: C. Restrepo.
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JOAN ROSELL.n El Grup Mineralògic Català, com a en-
titat adherida a la Institució Catalana d’Història Natural, 
organitza cada any alguns actes conjunts amb l’ICHN i 
que es porten a terme a la magnífica seu que l’IEC té a la 
casa de Convalescència, al barceloní carrer del Carme. 
Aquest semestre li vam demanar al Dr. Viñals, científic, 
professor i mineralogista ben conegut per tots, si ens po-
dia fer una xerrada sobre algun tema relacionat amb el 
que ell desenvolupa a la Universitat de Barcelona i que 
toqués el col·leccionisme de minerals. Vam acordar que 
una explicació introductòria a algunes de les tècniques 
espectroscòpiques, com el microscopi electrònic o la di-
fracció de raigs X, seria una magnífica oportunitat per 
acostar al soci aquests mètodes dels que el GMC en fa 
servei per als estudis que porta a terme.
Així, el passat 29 d’abril va tenir lloc, a la sala Pi i Sunyer 
de la seu de l’IEC, aquesta conferència sobre la Deter-
minació de Minerals. A l’acte va venir un nombrós públic 
format per molts membres del GMC i algunes persones 
que se n’havien assabentat per algun medi de comuni-
cació on va aparèixer la nota de premsa. 

Conferència del Dr. Joan Viñals.

CONFERÈNCIES

Microsonda Electrònica

CONFERÈNCIA del Dr. JOAN 
VIÑALS a l’INSTITUT 
D’ESTUDIS CATALANS
Un breu acostament a les tècniques 
espectroscòpiques emprades per a la 
determinació de minerals.

El Dr. Joan Viñals va iniciar la seva conferència fent es-
ment dels diferents àmbits on s’apliquen aquestes tècni-
ques analítiques, entre elles les purament científiques, 
les tecnològiques en matèries primeres i per acabar en 
les “lúdiques”, com és el col·leccionisme de minerals. 
A continuació es va explicar com diferents minerals poden 
tenir composicions i/o estructures idèntiques, la qual cosa 
implica l’ús de diferents tècniques per poder-les determinar.
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Les tècniques generals que es fan servir per a la identifi-
cació, les més habituals, són: la microscopia electrònica 
de scanning acoplada a la microanàlisi  per energies de 
raigs X (SEM/EDS), la microsonda electrònica (EPMA) i 
la difracció de raigs X (XRD) –explicà el Dr. Viñals. 
Pel que fa al SEM/EDS, el Dr. Viñals ens va comentar 
que és força útil per a estudiar la morfologia –la forma– de 
les mostres, ja que com no utilitza medis òptics sinó un feix 
d’electrons convenientment controlat, no té les limitacions 
òptiques i permet assolir imatges nítides a augments de 
50.000x i superiors. Evidentment amb un microscopi òptic 
això no es pot ni somiar. Ens va explicar que quan el feix 
d’electrons del microscopi incideix sobre els àtoms superfi-
cials de la mostra aquesta emet electrons. 
Els electrons secundaris (arrencats de les parts més ex-
ternes dels àtoms de la mostra) són els que ens permeten 
fer estudis de morfologia i veure la imatge. Uns altres elec-
trons, els retrodifosos, són electrons del mateix feix que 
incideixen en la mostra i que “reboten” sobre els àtoms 
de la mateixa; aquests electrons ens permeten localitzar, 
habitualment en mostres polides, minerals que contenen 
elements amb alt número atòmic (Z).
Podem assimilar-ho –explica el Dr. Viñals– al fet de que 
com més alt és el número atòmic d’un element, més elec-
trons té en les capes externes (més “compacte”) i més 
electrons del feix incident hi reboten i són detectats quan 
tornen enrere.
L’altre gran camp d’aplicació d’aquesta tècnica són els es-
pectres d’energies de raigs X. Aquestes radiacions eme-
ses són característiques per a cada element i es donen 
quan un electró intern de l’àtom és arrencat per l’impacte 
del feix electrònic incident del microscopi i la seva vacant 
(forat electrònic) és ocupada per un electró de capes ex-
ternes de l’àtom. En aquest procés s’allibera aquesta ener-
gia de raigs X característica de cada element. Això ens 
permet tenir resultats qualitatius: ens diu quins elements 
químics són presents. Si l’aparell està calibrat, a més de 
saber quins elements hi tenim, podem fer una aproxima-
ció semiquantitativa; podem saber aproximadament el seu 
percentatge en el punt analitzat. Aquests espectres i taules 
de dades són els que habitualment veiem en els treballs i 

que ens permeten fer una aproximació prou bona a la com-
posició del mineral. També va parlar del mapes de raigs X, 
imatges on només veiem la resposta d’una radiació amb 
una energia molt determinada que nosaltres escollim i que 
permeten, en una mostra, veure on predomina un o altre 
element. Així, per exemple, en una mostra podem veure 
només on hi ha plata si focalitzem l’energia dels raigs X ca-
racterístics emesos pels àtoms de plata i prescindim de la 
resta. Si el que volem és una anàlisi quantitativa molt més 
precisa recorrem a la microsonda (EPMA). Aquest “conjunt 
d’aparells” utilitzen un sistema similar al del SEM/EDS però 
l’anàlisi quantitatiu es fa emprant la capacitat que tenen 
alguns cristalls (analitzadors) per difractar aquests raigs 
X que hem dit que emeten les mostres. En difractar-los 
fem una “tria”, els aïllem en un espectre molt més ampli 
que discrimina zones determinades de l’energia de raigs X 
emesa. Només els raigs X de l’element que nosaltres vo-
lem analitzar arriben al detector, si es que n’hi ha, és clar. 
Els resultats són molt precisos en composició, sense in-
terferències importants, i és una tècnica molt sensible. 
Això sí; –indica el Dr. Viñals– exigeix mostres polides i 
moltes hores de treball, el que la fa més costosa que el 
SEM-EDS.

CONFERÈNCIES

Espectre d’energies de raigs X de natrozippeïta.Imatge SEM. Natrozippeïta de la Mina Eureka.
Contrast entre minerals gràcies a l’ús 

d’electrons retrodifosos. Foto: J. Viñals.

Diagrama trifàsic d’una sèrie d’un arsenat d’uranil amb diferents 
proporcions de cations.
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Imatge SEM. Montgomeryita d’Eugui. Foto: J. Viñals. 

La darrera tècnica que ens va explicar el Dr. Viñals va 
ser la difracció de raigs X. Els resultats que obtenim, 
els espectres de difracció, ens donen informació sobre 
l’estructura cristal·lina de cada mineral (no sobre la com-
posició com les altres). Cada mineral té la seva petjada, 
la seva estructura, i les bases de dades ens permeten 
identificar-les... la majoria de vegades.
Ens comentava el Dr. Viñals que, combinant, quan 
s’escau, totes aquestes tècniques, podem estudiar els 
minerals, identificar-los i posar l’etiqueta que tant ens 
agrada als col·leccionistes. Tanmateix, hi ha famílies de 
minerals, grups, que mostren una estructura molt similar 
i que presenten variacions en la seva composició quími-
ca que exigeixen estudis molt acurats per acotar-los dins 
del seu grup, com poden ser, per exemple, els minerals 
del grup de l’alunita. I per afegir complexitat i “emoció”, 
tenim les sèries. Minerals que en la seva composició 
tenen dos, tres o quatre elements que es combinen 
en proporcions variables i que a visu no podem saber 
amb certesa en quina zona de la sèrie ens trobem, fins 
i tot dins d’un mateix cristall. O sigui que es pot donar 
que en un mateix cristall, en funció del punt analitzat, 
la seva composició variï. El Dr. Viñals ens recomanà 
que en moltes etiquetes no cal obsessionar-nos en po-
sar un sol nom; podem posar que pertany a la sèrie tal 
o qual. Per exemple, el Dr. Viñals ens va parlar d’uns 
cristalls que va estudiar d’un arsenat d’uranil (Ni,Mg,Co)
(UO2)2(AsO4)2·8H2O, on la composició dins d’un ma-
teix cristall pot variar, tenint diferents espècies com la de 
cobalt (metakirchheimerita), de magnesi (metanovace-
kita) o de níquel (metarauchita)  amb la barreja de totes 
juntament amb la presència de ferro, zinc, coure, man-
ganès i/o calci... Quina etiqueta posar? La de la sèrie. 
Quin mineral tenim? Probablement els de la sèrie i en 
diferents proporcions.
Com passa sovint, ens vam quedar amb mol-
tes preguntes, algunes de les quals va respondre 
el Dr. Viñals, i d’altres que potser requeriran algu-
na conferència més centrada en una tècnica o altra. 
Volem agrair al Dr. Viñals la seva disposició total i altruis-
ta per a fer la conferència i manifestar el reconeixement 
per la seva capacitat d’explicar i de divulgar, aquests te-
mes que de vegades poden ser una mica abstractes i 
acostar-nos-els a tots. I a tots els assistents i a aquells 
que no van poder venir, el seu interès i esperem veure’ns 
en properes xerrades en aquest magnífic espai. m

CONFERÈNCIES

Difractòmetre de raigs X i un espectre característic de la difracció de pols.

Difractòmetre de Raigs X.

Tertúlia prèvia a començar la conferència. 
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Historia de dos calcitas  
cobaltíferas de Peramea. 
catalina restrepo (parets del vallès) n La 
calcita cobaltífera es un carbonato de calcio y cobalto, 
(Ca,Co)CO3. Los principales yacimientos de este mine-
ral se encuentran en la República Democrática del Con-
go (Katanga, Shaba) y en Marruecos (Minas de Agoudal, 
Mina Arhbar, Bou Azzer, Mina Ightem). Otros de menor 
importancia se encuentran en Francia (Midi-Pyrénées, 
Beyrède-Jumet), Alemania (Mina Sophia, Mina Adam He-
ber y Wolfgang Maaßen), Italia (Mina Libiola y Mina Cape 
Calamita), Eslovaquia (Dobšiná) y Angola (Mina Mavoio). 
En España este mineral se encuentra en la Mina Solita 
de Peramea, en el Pallars Sobirà, Catalunya. Las calcitas 
cobaltíferas se han denominado históricamente con otros 
nombres como: cobaltocalcita, esferocobaltina y ónix co-
baltífero, siendo frecuente encontrar estos nombres en 
las etiquetas antiguas de las diferentes colecciones. Sin 
embargo, Galán y Mirete (1979) en su libro “Introducción 
a los minerales de España” ya mencionan que las cobal-
tocalcitas se deberían llamar rigurosamente calcitas co-
baltíferas. En el Museo de Ciencias Naturales de Barcelo-
na (MCNB) se conservan algunos ejemplares de calcitas 
cobaltíferas de Peramea, resaltando la muestra MCNB 
10518, que formó parte del fondo del museo cuando se 
adquirió la colección del Sr. Josep Cervelló (1899-1980) 
en 1979 (fig. 1).

La imagen de este mineral se ha utilizado en el museo 
para la elaboración de entradas, postales y otras publi-
caciones (fig. 2).
La mayoría de muestras 
de este yacimiento suelen 
ser masivas y muestran un 
crecimiento concreciona-
do, con presencia de ara-
gonito. Ambos minerales 
se depositaron sobre un 
conglomerado de clastos 
cuarzosos. Varias de las 
muestras de este yacimien-
to que se encuentran en las colecciones públicas fueron 
cortadas y pulidas, o pulidas solamente, y la gran mayo-
ría fueron vendidas por el Sr. Joan Montal, un conocido 
comerciante de minerales que tenía su negocio en la 
Plaça del Sagrat Cor de Vilafranca del Penedès (fig. 3).  

Notas sobre la adquisición de los ejemplares 
Todo comienza cuando la empresa Herrajes y Acaba-
dos Metálicos, S.A, con acrónimo HAMSA, necesitaba 
cobalto y níquel para la fabricación de aceros especia-
les. Las importaciones eran ínfimas y en España no se 
explotaban estos metales, al menos de manera indus-
trial.  España pasaba por un momento duro, era el pe-
riodo de la posguerra, y existía mucho comercio ilegal. 
Los artículos adquiridos eran intervenidos por el Estado 
o estaban sujetos a racionamiento. Se generó un mer-
cado negro a causa de dicha situación, fenómeno que 
fue conocido también como estraperlo. Durante aquella 
época era difícil la importación de materia prima y la 
industria tenía que abastecerse con los recursos de la 
propia región. 
Por tal motivo, HAMSA se vio en la necesidad de ad-
quirir materia prima nacional y le ofrecieron comprar la 
mina Atrevida. Esta empresa necesitaba la aprobación 
de un experto y, a través de un conocido coleccionista 
de minerales, contactan con el Sr. Jordi Figueras Calsi-
na. Éste hizo la inspección de la mina y recomendó a la 

Figura 3. Calcita cobaltífera, 
Museu Valentí Masachs

Figura 1. Calcita cobaltífera, MCNB 10518. Foto: J. Rosell.

Figura 2. Conjunto de postales del MCNB (izquierda), contraportada del libro “El 
Museu Martorell, 125 anys de Ciències Naturals (1878-2003)” (centro) y página 

del libro “Museos Españoles de Minerales” (derecha).

El ejemplar se puede considerar un verdadero estandar-
te de la mineralogía española y en especial de la mine-
ralogía catalana. Su fama se debe a varias razones: a la 
intensidad de su color, al contraste de colores entre el 
rosa intenso de la calcita cobaltífera y el blanco del ara-
gonito, y a la forma en que se presenta el mineral: una 
concreción coraloide de origen estalactítico. El mineral 
tenía una estalactita excéntrica que hacía que el ejem-
plar fuera más interesante, pero desafortunadamente 
esta parte de la muestra se deterioró en el traslado al 
Museo Blau localizado en el Fòrum de Barcelona. 
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sociedad no comprarla. Posteriormente se sabe que el 
filón de la mina no tenía continuidad. 
Este informe hizo que la empresa se ganara la confianza 
del Sr. Figueras y lo volvió a contratar para elaborar un 
informe de prospección de cobalto y níquel en todo el te-
rritorio español. 
Este trabajo de reconocimiento fue realizado entre los 
años 1950 y 1953. En él se recopilaron y definieron los 
yacimientos más propicios para el aprovechamiento de es-
tos recursos. Uno de los lugares estratégicos que reportó 
el estudio fue la Mina Solita de Peramea. Esta mina ya 
estaba en explotación y además tenía otra gran ventaja: 
era el yacimiento más próximo a la ciudad de Barcelona. 
La empresa creó una filial minera y decidió llamarla Minera 
Figueras S.A. con un capital de 150.000 pesetas de las 
cuales, y a modo de incentivo, la empresa cedió el 33% de 
las acciones al Sr. Figueras. La nueva compañía compró la 
mina e inició la explotación a pequeña escala. Sin embargo, 
se encontraron con un problema técnico: la ley de la mina 
era baja y no sabían cómo sacar el beneficio minero meta-
lúrgico. Esta dificultad hace que la mina cierre en 1953. Pos-
teriormente gracias a los avances tecnológicos se vuelve a 
reabrir la mina.
El hecho de estar trabajando en la mina y su afición por 
los minerales facilitaron que el Sr. Figueras adquiriera 
muestras de gran calidad. En especial, ejemplares que se 
encontraban en el techo de una grieta natural, siendo en 
1953 el año en que recolectaron las dos muestras de cal-
cita cobaltífera más emblemáticas de Catalunya. Ambas 

fue la imagen de la portada de la revista Mineralogistes 
de Catalunya vol. IV núm. 7 (fig. 7).

Importancia de ambas muestras
Existen varias muestras de esta localidad pero la gran 
mayoría son muestras masivas, siendo relativamen-
te escasos los ejemplares estalactíticos.  En la ac-
tualidad es difícil adquirir muestras de este yacimien-
to debido al agotamiento e inestabilidad del mismo. 
La Mina Solita fue un lugar clave para los coleccionistas 
de minerales, los cuales extrajeron durante mucho tiempo 
ejemplares de esta localidad. La Mina Solita fue musealiza-
da pero tuvo que cerrar por problemas con la estabilidad de 
la mina a causa de algunos desprendimientos. 

Figura 7. Página de la revista Rocks & Minerals (izquierda), portada de la 
revista “Mineralogistes de Catalunya” (centro), tríptico GMC (derecha).

Figura 4. Josep Cervelló, Joaquím Folch y Jordi Figueras.

Figura 5 y 6. Etiqueta y foto de la muestra 2325 de la Col. Folch. Foto: J. Rosell. 

muestras fueron codiciadas por dos grandes coleccionis-
tas de la época: Josep Cervelló y Joaquím Folch (fig. 4). 
Figueras quería entablar amistad con estos dos perso-
najes y sobre todo quería acceder a sus colecciones 
para aprender mineralogía de visu. Por tal motivo deci-
de regalarles los mejores ejemplares de su colección y 
éste fue el inicio de una gran amistad. Esta relación lo 
convertiría posteriormente en el conservador de estas 
dos colecciones. Así pues, la muestra de calcita cobal-
tífera del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona es 
coetánea del ejemplar que se conserva en la colección 
de minerales de Joaquím Folch i Girona (1891-1984) 
(fig. 5 y 6). Este último ejemplar también fue muy foto-
grafiado y ha sido editado en diversas publicaciones. La 
imagen de  esta muestra fue seleccionada para uno de 
los trípticos de publicidad del Grup Mineralògic Català y 
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La pedrera de talc de Trimouns,  
Luzenac, Ariège, França.
PRUDENCI GATELL n Parlar de l’Ariège és parlar de 
Trimouns, la coneguda pedrera de talc.  A 1800 metres 
d’altitud, la seva vista és espectacular. La darrera set-
mana de maig vam aprofitar per fer-hi una visita, amb la 
mala sort que la pluja ens va impedir fer el que haviem 
previst, doncs els autobusos que fan el recorregut no 
podien circular per dins de la pedrera.  A més, en cap 
de setmana l’explotació està tancada i aquell dilluns era 
festiu a França.  Conclusió: tres hores i mitja de viatge 
per a no poder veure la famosa pedrera.  La vista mentre 
puges de Luzenac esdevé cada cop més espectacular, 
amb la vall i el riu al fons, i la fàbrica tota blanca.  Arribats 
a Lordat, una zona de descàrrega on s’acumula part del 
material extret, i baixant de dalt la muntanya, el siste-
ma de cistelles que baixen el talc extret fins on hi ha la 
factoria.  Llavors comença una carretera que serpenteja 
fins arribar a la tanca que delimita ja l’accés a la cantera.  
Com plovia, ni rastre de venedors ni de vanadinites del 
Marroc.  A la caseta de l’entrada, un cafè calent i una 
conversa amb l’encarregada. Quina llàstima no poder fer 
la visita!... Als vorals de la carretera que pujava, a mig 
camí, hi havia un parell de punts amb un munt de mine-
ral acumulat: una zona amb grans blocs i una altra amb 
material més fragmentat, com si d’unes ‘escombreres’ 
es tractés.  
Vam demanar el permís corresponent per poder ins-
peccionar i ens el van donar. Sense eines poc podríem 
fer, ens van dir, però al cotxe sempre portem el kit bàsic 
per a no perdre les oportunitats que es presenten.  Així 
doncs, iniciem el camí de retorn, aparquem al marge de 
la carretera i comencem una primera inspecció ocular, a 
veure que es troba.  
Òbviament, a la cantera de Trimouns s’hi troba talc, amb 
el seu característic vetejat verd o amb una presentació 
groga més granulada. Pirites amb un hàbit octaèdric de 
diferents mides i la possibilitat de trobar altres formes, 
dolomita, calcita, i amb una mica més de sort, i de di-
mensions més reduïdes, allanita, parisita o bastnäsita, 
com documenta perfectament Joan Rosell a la Revista 
de Minerales o a la web del GMC.  De fet, abans de 
fer el nostre viatge, ja vam procurar documentar-nos i 
demanar-li consells pràctics de darrera hora.
Ràpidament es va poder trobar una bona mostra de talc 
massiu i, amb una mica més de paciència, les cone-
gudes pirites, no massa grans i un punt oxidades, en 
matrius de talc que allà mateix partíem per no haver de 
carregar pes inútil.
La rastrejada pels munts de material més trinxat no oferia 
massa més: la sort de trobar algun octaedre solt de pirita 
d’uns dos centímetres d’aresta i alguna peça més que 

VIATGES

després caldria netejar a fons per a veure quina presen-
tació havia escollit la pirita sota el talc.  Vam passar a la 
zona de blocs compactes i el panorama va canviar.  Com 
tot a la vida, hi ha una cara i una creu.  La cara, cristalls 
de calcita completament transparents amb la presentació 
clàssica d’aquesta zona dels Pirineus; talc cristal·litzat, ja 
present en petits cristalls damunt la dolomita, però també 
en agregats de gran tamany; alguna pirita amb les ares-
tes molt ben definides; però tot, tot, tot, i això és la creu, 
en cavitats i geodes de molt difícil extracció. 

Pirita, 4 cm. Foto: P. Gatell.

Allanita-(Ce), 3 mm. Foto: P. Gatell.

Pedrera de talc, Trimouns. Foto: P. Gatell.
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A partir d’aquí, paciència, analitzar bé cada peça i valo-
rar les possibilitats reals de treure-la sense fer-la malbé. 
Més val no agafar-la i que la pugui disfrutar algú altre 
que destrossar-la a cops de massa.  Se’ns va passar 
la tarda volant. Començava a fosquejar i vam haver de 
marxar, però havent pogut prendre uns bons exemplars 
de talc cristal·litzat, un d’ells sobre dolomita; pirites amb 
i sense matriu, alguna d’elles amb cristal·litzacions ben 
curioses; calcites i cristall de roca, competint per veure 
quin oferia més transparència. I com a premi a la cons-
tància, uns cristalls petits d’allanita sobre dolomita, com-
partint la matriu amb talc. Bona sortida. Llàstima de no 
poder fer la visita a la pedrera però balanç final positiu, 
havent gaudit molt de la cerca de minerals i de la bossa 
recollida. m
 

Vista general de la pedrera. Foto: P. Gatell.
Calcita. Foto: P. Gatell.
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Notes mineralògiques: 
Clinozoisita del Cap de Creus

n

NOTES MINERALÒGIQUES

ramón lópez garcía, manuel canseco  
(societat valenciana de mineralogia) n En un 
número anterior de esta revista realizamos un reportaje de 
la mina de Yaogangxian. En éste queremos presentar una 
pequeña reseña de la mina de Pingtouling.
La mina se encuentra en el pueblo del mismo nombre 
en el distrito de Zhaigang dentro de la región autónoma 
de Liannan Yao, situado en el noroeste de la provincia 
de Guangdong. Para llegar, un itinerario sencillo sería ir 
desde Guangzhou (cantón) hasta Liannan por la auto-
pista G107, la misma que va hasta Changsha (Hunan). 
Son aproximadamente 250 Km. Es imprescindible llevar 
a un traductor; nadie habla ingles. 

                     
La visita es interesante pero no hay ninguna posibilidad 
de encontrar los minerales famosos de la zona: mimetita 
y escorodita. Se trabaja a cielo abierto y con maquinaria 
pesada, así que es muy difícil encontrar algún cristal. La 
explotación minera, en galerías, está abandonada desde 
hace años. Todas las bocaminas permanecen cerradas 
y a su alrededor se amontonan toneladas de chatarra, 
vagonetas, martillos percutores, herramientas, etc. 
Hablé con el guarda de la mina y me enseñaron alguna 
fluorita de regular calidad y alguna calcita. 

El afloramiento fue descubierto accidentalmente en 
1952, por un agricultor que practicaba la pesca median-
te explosivos. La explotación a cielo abierto empezó en 
1967 por la compañía Damaishan Mining Company de-
pendiente del gobierno provincial. 
Para ello hubo que desviar el curso del río ya que las 
mineralizaciones se encuentran debajo de su lecho. A 
pesar de las obras realizadas los trabajos se tuvieron 
que interrumpir en 1970 por inundación.
En 1999 un minero compró los derechos de la mina y se 
ha seguido explotando hasta ahora.

A nivel de colección, esta mina es famosa por las magní-
ficas mimetitas formadas en la zona de oxidación. Estas 
mimetitas se encontraron en agosto de 2002, aunque 
los mejores hallazgos se hicieron en 2003. Desde en-
tonces sólo se han podido reseñar pequeños hallazgos 
esporádicos. Además de la mimetita, también encontra-
mos: anglesita, arseniosiderita, beudantita, cuarzo, ga-
lena, oro, fluorita, calcita, escorodita y esfalerita. m.

La mina de Pingtouling  
Liannan, Guangdong, R.P. China.

Clinozoisita, Port de la Selva, Col. E. Bareche. 

También mantuve una conversación con el director de la ex-
plotación que me dijo que actualmente la mina es pobre en 
minerales de colección. Hay abundantes escombreras con 
mineral masivo. A pesar de ello, vale la pena realizar la ex-
cusión por los paisajes, por sus espectaculares vistas y sus 
habitantes (hay varias etnias en el condado de Liannan) con 
dialectos diferentes, donde la mayoría de sus gentes visten 
con el traje distintivo de su cultura. Pingtouling (literalmente 
‘montaña de cumbre llana’) es un yacimiento hidrotermal 
polimetálico encajado en granito del que se beneficia fun-
damentalmente plomo y zinc, aunque también obtienen oro, 
estaño, wolframio, hierro, manganeso y bismuto. 

坪头岭铅锌矿

Por los alrededores de la mina podemos 
encontrar restos de chatarra de la 
maquinaria que se utilizó en la mina.

Cristal de mimetita ,18x17 mm. 
Col. M. Canseco.

Mimetita 6,5 x 5,6 cm. Col. R. López. 
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PROGRAMACIÓ

EIXIDES al CAMP (Alacant)
16 de Juny - Sortida d’iniciació mineralògica a Aguas 
de Busot.
13 de Juliol - Sortida mineralògica zona de Monnegre. 
8 de Setembre - Sortida paleontològica a l’oligocè de 
Campello.

FIRES i EVENTS MINERALÒGICS
1             Juny Taula d’intercanvi de Canyelles.
2    Juny    IX Feria de Arrigorriaga.
8             Juny    XV Mesa minerales Monteluz
26 al 28  Juliol   Feria de minerales de Almuñécar.
20 al 22  Setembre X Feria de minerales y fósiles SVR.
8 al 10    Novembre Expominer, Fira de Barcelona. 

SORTIDES al CAMP (Catalunya)
22 de Juny - Sortida a El Molar (Tarragona) 
28 de Setembre - Sortida a Pontons (Barcelona, 
comarca de l’Anoia). Sulfurs.
5 d’Octubre - Sortida a Aulet (Osca)
Contactar amb Manuel Moreno. Tel. 934773890 

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

LOCAL SOCIAL - FIRES
Les dates dels propers mercadets de Minerals al Carrer: 

2 de juny
6 d'octubre
3 de novembre
1 de desembre

9 de juny
13 de octubre
10 de novembre

Av. de la Libertad. Sant Vicent del Raspeig

Mercadet dels diumenges d’Art. 
Plaza de L’Ordana, San Juan de Alicante

 

    GRUP MINERALÒGIC CATALÀ 
    JUNY - SETEMBRE 2013 

www.minercat.com
ACTIVITATS

Les dates dels properes activitats 

Juny
6     Mercadet de minerals. 
13   Tertúlia mineralògica.
20   Verbena Pedrera amb cava i coques.
27   Reunió al voltant dels binos.
Juliol 
4     Mercadet de minerals. 
11   Tertúlia mineralògica.
18   Reunió al voltant dels binos.

Tancat per vacances:  del 25 de Juliol- 1 de Setembre 
Setembre
5 Mercadet de minerals.
12 Tertúlia mineralògica. 
19 Determinació d’espècies minerals a visu.
26 Reunió al voltant del binos.
Octubre
3     Mercadet de minerals. 
10   Tertúlia mineralògica.
17   Determinació d’espècies minerals.

NOTÍCIES
redacció n El passat 9 de març va morir la Maria Ruscalleda, 
vídua del conegut col·leccionista de minerals en Lluís 
Daunis. La Maria va compartir amb el seu marit la gran afició 
als minerals i, juntament amb ell, va ser part activa de la 
mineralogia catalana i de les primeres fires del GMC. Amb 
aquestes línies de record volem dir-li un fins després i que la 
terra que tant vas estimar et sigui lleu.

Us hi esperem!
Tots els divendres de 19,00 a 21,00h (menys juliol i agost), ens 
reunim en la nostra seu en el carrer Pérez Galdós, 36, 1r. esque- Galdós, 36, 1r. esque-
rra, en Sant Vicent. Tractarem de temes com la preparació de no-
ves eixides, visualització de minerals al binocular, examen i cata-
logació d’exemplars dels socis, etc.
Per a contacte i consultes podeu trucar a en José Ramón Pastor 
al telèfon 693 664 311.




