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UN DIA A LA RECERCA D’OR A BALAGUER (RIU SEGRE) 
JOSEP MARIA FLORES (GIRONA)

 El passat dissabte dia 19 de setembre ens vam 
reunir a Balaguer uns 25 socis per a participar en la 
recerca d’or al riu Segre. Novament, es tractava 
d’una sortida amb una alta participació, cosa que va 
suposar l’organització d’una segona sortida pel cap 
de setmana següent. 

 Feia un matí fresquet, fins al punt que la majoria 
dels assistents anaven amb màniga llarga i panta-
lons llargs. Alguns, els més porucs, ja especulaven si 
la temperatura de l’aigua ens permetria aguantar-hi 
estona o no. Quines condicions ens trobaríem? 

 Després del ritual de cada sortida, en què en Car-
les passa llista, ens fa signar documents i ens repar-
teix el dossier, agafàrem els vehicles i ens dirigírem 
als afores de Balaguer, en un lloc a la riba del riu on 
vam poder aparcar just al costat del lloc triat pel 
nostre guia, en Rogelio Zorrilla. 

 En primer lloc, en Rogelio, ajudat per uns panells 
molt il·lustratius, ens va situar en el context històric 
i geològic d’aquest jaciment aurífer. Ens va ensenyar 
el tipus de mostra que es pot aconseguir en aquest 
riu: partícules que van entre les dècimes de 
mil·límetre i els tres mil·límetres. I, això sí, or de 24 
quirats! Ens va explicar les diverses trampes aurífe-
res on poder localitzar l’or i, finalment, ens va alli-
çonar sobre les tècniques de la canaleta i de l’àbac: 
rentat, decantació i concentració de les partícules 
d’or. Arribats a aquest punt, la febre de l’or que co-
mençava a escampar-se entre tots els assistents, va 
fer que el guia hagués de “renyar” a més d’un que ja 
es llançava a la cerca del preuat metall, sense acabar 
d’atendre les seves instruccions. 

 I per fi, ens donen llum verda!! Comença el des-
plegament de tots els companys a la recerca del tre-
sor! Quina estampa tan diferent a l’habitual: res de 
pics, martells i escarpes; només àbacs de tota mida, 
garbells, cubells i pales; res de botes de muntanya, 
motxilles i cascos, només pantalons curts (alguns), 
sabates d’aigua o botes i també banyadors i xancletes.  

 Un munt d’imatges diferents i també molt diver-
tides: un àbac que el corrent se’l du riu avall, un va-
lent que es llença a rescatar-la, un per aquí que re-
llisca i tot ell cau dins l’aigua, un altre per allà que 
també rellisca i queda amb el cul en remull, uns que 

de seguida s’emocionen i criden «or!, or!!, or!!!», un 
altre que se li obre el flascó de les palletes d’or que 
tenia guardat a la butxaca del banyador i es lamenta 
i crida «he perdut l’or!!!», un altre que entre aguan-
tar cubell, garbell i àbac li faltaven mans per fer bé la 
feina... No direm noms perquè tots plegats vam patir 
la inexperiència. No es pot dir, precisament, que ens 
trobéssim com a “peixos dins l’aigua”. Excepte, pot-
ser, els membres de la secció júnior, en Jaume, en 
Guifré i en Marçal. Aquests tres van gaudir d’allò 
més, van trobar palletes com el qui més i, si els ha-
guéssim deixat, encara hi serien. 

 Val a dir que, afortunadament, vam tenir unes 
condicions de treball excel·lents: un dia de sol es-
plèndid, l’aigua del riu estava boníssima, teníem un 
corrent d’aigua òptim per poder treballar bé... Ah!, i 
sense mosquits. No cal dir que, després de dinar, 
tots els que no tenien cap altre compromís, es van 
quedar a fer-hi la tarda fins a les sis, en què es va 
donar per acabada la jornada. 

 Finalment, només resta donar les gràcies al nos-
tre guia, en Rogelio, per les seves explicacions tan 
acurades, per la seva atenció i col·laboració cons-
tants a tot aquell que el sol·licitava, i també per la 
seva infinita paciència a l’hora d’explicar la tècnica 
de l’àbac tantes vegades com va ser necessari, per-
què mira que és fàcil d’entendre quan li veus fer a 
ell, però quan ho intentes tu, ai senyor! Quantes 
palletes devien passar pels nostres àbacs que se’ns 
van escapar! 

Palleta d’or (2,2 x 2 mm) trobada en aquesta sortida. 
Foto i col., F. Varela. 
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Recull de diversos moments de la sortida. 
Fotos: F. Varela (les quatre de dalt) i A. Calero 

(les dues de sota). 
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Vial portat pel Rogelio, amb mostres de palletes d’or. 
Foto, F Varela. 

Altres minerals recollits: granats (a dalt, màx. 0,4 x 0,3 mm) 
i hematites (a sota, màx. 15 x 10 mm). Foto i col. F. Varela. 

Els “cercadors d’or” assistents a la sortida. 
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FOSMINER 2015, BARAKALDO, BIZKAIA 
MARTÍ RAFEL (BARCELONA)

 En un fin de semana pasado por agua tuvo lugar 
los pasados 2, 3 y 4 de octubre la feria Fosminer 
2015, en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Bara-
kaldo, Bizkaia. 
 Como ya nos tiene acostumbrados, un pabellón 
más que amplio da una sensación de poca presencia 
humana en la feria, pero esto permite que no haya 
apreturas, cosa que sí pasa en otras ferias y que no 
es muy agradable. 
 Yendo al grano, entre lo que más llamó mi aten-
ción destacaría, por su excepcionalidad, debido a no 
ser habitual su presencia en ferias y por ser de los no 
muy frecuentes yacimientos españoles que da ejem-
plares de nivel mundial, la datolita de la cantera de 
ofitas de Rigoitia, en Errigoiti, también una buena 
representación de oro nativo de Salamanca, algunos 
ejemplares biterminados de elbaíta (var. rubelita) de 
Seixo Amarelo, cristales centimétricos de villamani-
nita de la localidad tipo y, por supuesto, innumera-
bles curiosidades o piezas de complemento, la ma-
yoría de la zona norte de la Península. Como clásico 
español, muy difícil de obtener hoy en día, la magne-
tita de San Pablo de los Montes. 
 En el campo internacional es difícil que se pre-
senten novedades en las ferias locales, así que nada 
nuevo pero sí mucha pieza muy digna y atractiva y 
para todo tipo de bolsillos. Quizás más novedoso, ya 
que no se había visto mucho por aquí, la brucita de 
Pakistán. 
 Pero vamos al detalle, nos recibía a nuestra llega-
da a la sala principal del pabellón 3 el stand de Natu-
ra Kucera, donde Griselda ofrecía buena sistemática 
catalana (excolección Daunis) y ¡sorpresa!, escondi-
das algunas piezas de la clásica magnetita de San 
Pablo de los Montes, Toledo, de un hallazgo de hace 
más de 40 años. Ejemplares internacionales varia-
dos, a destacar México y Marruecos como países 
estrella, alguna antigua dioptasa de Tsumeb y cuarzo 
amatista de Brandberg, Namibia, òpalo noble de 
Queensland y alguna turmalina y topacio de Pakis-
tán. Como curiosidad, un colmillo de mamut de Alas-
ka que quitaba el hipo. 

 En Gea, Julio nos proponía aún piezas de una anti-
gua colección con dos buenos especímenes de cina-
brio de Almadén, su acostumbrado surtido norteño 
con buena representación de Eugui y un buen lote de 
pirita de Valdeperillos, con sus características for-
mas cristalográficas en “caja de cerillas”, una buena 
oportunidad para hacerse con cristalizaciones “dis-
tintas” de pirita española. Surtido internacional esté-
tico y de gran tamaño. 
 Paco Arias, a pesar del expolio sufrido hace un 
tiempo, parecía en forma con un lotecito muy atracti-
vo de fluorita de la corta “La Sirena”, de un color ex-
quisito, algunas muestras de piromorfita de la “San 
Andrés” y algo de material de Áliva muy coquetón.  
 Felix Sorhouet se deshacía de algún material so-
brante de su colección, donde había oportunidades 
para completar alguna paragénesis de algún yaci-
miento. En la trastienda tenía un gran lote (en el 
sentido metafórico y físico, con muestras de hasta 30 
x 20 cm) de datolita de Errigoiti, que junto con las de 
Andreasberg, Baveno y Dalnegorsk, son de lo mejor 
de Europa que he visto, y junto a las norteamerica-
nas de Prospect Park y Westfield, en la “champions” 
mundial. Se podían ver piezas de todos los tamaños, 
con magníficos cristales de un color desde amarillo 
verdoso tenue hasta un verde muy pálido y de hasta 
3 y 4 cm. El tipo de cristalización es muy variado, 
¡vaya!, para entretenerse, y con alguna asociación 
con calcita y con prehnita. También algún curioso 
cristal con una marcada estriación, debida a la desapa-
rición por disolución de una generación de calcita 
primeriza. ¡Para no perdérselo!: piezas de gran enti-
dad a nivel internacional, sin duda. 
 Y ahora un stand en el que estarse un rato, el de 
Luciano Vázquez. Con material de la mina “Troya”, 
léase baritina, esfalerita, pirita y siderita; Eugui, con 
dolomita y malaquita pseudomórfica de calcopirita; 
y Áliva, con abundante esfalerita (alguna casi con el 
color de la cleofana) y alguna galena. Todo muy esté-
tico, escogido y con bastantes años “a las espaldas”. 
Gran posibilidad de hacerse con buenas muestras de 
estos yacimientos a buenos precios. 

Vista general de la feria, en el pabellón 3 del Bilbao 
Exhibition Centre, en Barakaldo. 

Oro. Casas de Don Pedro-Talarrubias, Badajoz, 
Extremadura, España. 
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 Ángel Chachero venía cargado de material intere-
sante. Villamaninita de la localidad tipo, en Cármenes, 
con cristales de hasta 3 cm y asequibles, para no des-
perdiciarlo; lajas pulidas de aragonito, teñido de 
verde por sales de cobre, de la mina “La Profunda”, 
también en Cármenes, y andalucita (var. quiastolita) 
de Boal, cortadas y pulidas. En internacional, y muy 
bien “empeanado”, una buena piromorfita de Les 
Farges y dos de Daoping, una de ellas con un creci-
miento polisintético de cristales prismáticos. Una 
fluorita de Huanggang y un azufre de Caltaniseta con 
una curiosa cristalización, sin el truncamiento que es 
característico de este yacimiento.  
 Sergio García (the Mineral Shop), en un buen y 
estético stand, con material muy encomiable de Vi-
llabona (fluorita y pirita) y buenas piezas de fluorita 
de Berbes y de la “Jaimina”. En el plano internacio-
nal, destacar la brucita de Baluchistán, en atractivos 
agregados botrioidales de color verde amarillento, y 
un gran cuarzo faden de las montañas Zard, ambos 
de Pakistán. Destacaba un lote de elbaíta (var. rube-
lita) de la mina de Alvarrões, en Seixo Amarelo, Por-
tugal, con los cristales biterminados en algunos ca-
sos, cosa infrecuente, ya que suelen soltarse de la 
matriz y/o romperse. Una de las piezas era excelente, 
con un cristal de 2,5 cm. 
 Rafael de la Parte venía magníficamente surtido 
para los amantes de la sistemática topográfica. Re-
marcables en este sentido, algunos ya clásicos como 
son la wavellita y la turquesa de Palazuelo de las 
Cuevas; una desconocida para mi: la epidota de Me-
dina del Pomar; la goethita de Trapagaran; la halita 
de Torrevieja (de neoformación); el rejalgar de La 
Soterraña, en Pola de Lena; la hemimorfita de Arcen-
tales, y un largo etcétera de muestras norteñas. Y 
todo ello a un precio imbatible. 
 José Luis Forcada, sin muestras novedosas, ya 
que esta temporada no ha podido salir demasiado 
por el monte, pero cargado de cosas interesantes de 
Bizkaia, como siderita y ankerita de Kobaron, en 

Muskiz, malaquita de la Y ferroviaria vasca (de Arri-
gorriaga), cuarzo de la mina “Primitiva”, en Castre-
jana, y calcita. 
 El capitalino Antonio Álvarez, con su combo de 
buenas piezas de la sierra y alrededores de Madrid, 
buena prehnita y laumontita con ortoclasa de Bus-
tarviejo, muestras de Valdemanco, aragonito acicu-
lar y fluorescente de Pantoja y una atractiva azurita 
de Casas de Mirambón, en Molina de Aragón. Del 
resto de España, sobre todo de Navarra, Murcia y 
Almería. Alguna representación internacional com-
pletaba el puesto. 
 Juan Morillo ahondaba en el material de la mina 
“Nieves” de Viérnoles (auricalcita), del Coto Txomin 
(rosasita y auricalcita) y de Mérida (turquesa y tor-
bernita), y traía como novedad cuarzo “cactus” y 
cuarzo con pátina de óxidos rojos de la cantera de 
Los Arenales, en Cáceres. 
 De Iñaki Irisarri, buena ocasión para hacerse con 
alguna fluellita y metavariscita de Eugui. En el apar-
tado internacional, algún diamante de Kimberley y 
una rodocrosita de Uchucchaqua fue de lo más desta-
cado, pacharán y queso a parte, claro. Gracias Iñaki. 
 Tesoros Naturales traía un buen surtido interna-
cional. Muy interesantes las muestras de vanadinita 
de Taouz, con un color naranja muy bonito, austinita 
de Durango y crocoíta de la mina Adelaide, en Dun-
das. Gran y buen surtido de fósiles, a decir de los 
entendidos en el tema.  
 Félix Ángel presentaba un buen surtido interna-
cional aderezado con alguna pieza de fluorita king 
size de La Viesca. Entre lo más destacado, una estéti-
ca ferberita con arsenopirita y siderita de Panas-
queira, una gran calcita de la mina “Moscona” y unas 
calcedonias de Rissani, en Erfoud, Marruecos, que 
cómo todo lo que nos viene de este país, hay que 
confirmar la localidad exacta, pero novedosas y muy 
curiosas, con unas formas botrioidales y un color 
marronoso que les daban un buen atractivo. 

Datolita con calcita. Cantera de Rigoitia, Errigoiti, Bizkaia, 
Euskadi, España. 

Elbaíta (var. rubelita). Mina Alvarrões, Seixo Amarelo, 
Guarda, Portugal. 
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 Euskalduna proponía material internacional, en-
tre el que hay que mencionar la actinolita de Ziller-
tal, en el Tirol, una gran placa de cuarzo con fluorita 
púrpura octaédrica de la mina de De’an, en Wushan, 
un cobre muy grande de la mina Ray, en Pinal Co., y 
un buen lote de la mina Daoping, en Gongcheng, 
donde había cerusita, plumbogummita y alguna pi-
romorfita. Y como colofón, una gran placa de tetrae-
drita clásica peruana. 
 Minerales Santa Bárbara, de Salamanca, era otro 
de los hitos de la feria, tanto por variedad como por 
calidad. A nuestra llegada la vista nos revelaba unas 
buenas pepitas de oro, tanto de Casas de Don Pedro- 
Talarrubias, en Badajoz, éstas centimétricas (aunque 
sin formas de cristal), cómo de su Salamanca patria, 
más pequeñas pero más interesantes si cabe. Alguna 
buena pieza de apatito de La Fregeneda, un buen 
lote de cuarzo y fluorita de Berbes y casiterita de 

Penouta también llamaban la atención poderosa-
mente. Redondeando el combo, un lote bastante va-
riado de material de Panasqueira, con algún topacio 
bien colocado. 
 En distintos stands se podían encontrar otras 
curiosidades y complementos, como una pirita con 
calcedonia de Imilchil, novedosa (y a confirmar), y 
en general los puestos marroquíes con nivel medio-
bajo, con vanadinita de gran tamaño pero mal color 
y la barita azul que inunda el mercado, con la mayo-
ría de muestras “tocadas”, aunque seguro que rebus-
cando bien se podía cobrar alguna buena pieza. 
 En definitiva, digna feria que aún debe terminar 
de cogerle el pulso a la nueva ubicación y en la que 
faltaron algunos buscadores locales habituales otros 
años. Todo esto aderezado por la gran calidez y ge-
nerosidad de los amigos y compañeros presentes. 
 Abur y gracias. ¡Hasta Fosminer 2016! 

 

 
 

Epidota. Bóveda de la Ribera, Medina del 
Pomar, Burgos, Castilla y León, España. 

Prehnita. Cantera “El Berrocal”, 
Bustarviejo, Madrid, España. 

Brucita. Kharan, Baluchistán, 
Pakistán. 

Piromorfita. Mina Daoping, Gongcheng, 
Guangxi Zhuang, China. 

Cuarzo faden. Montañas Zard, Kharan, 
Baluchistán, Pakistán. 

Totes les fotos: M. Rafel. 
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Aragonito. Cantera “La Tinaja”, Pantoja, 
Toledo, Castilla-La Mancha. España. 

Cuarzo (var. calcedonia). Rissani, Erfoud, 
Er Rachidia, Marruecos. 

Plumbogummita y cerusita. Mina Daoping, Gongcheng, 
Guangxi Zhuang, China. 

Calcita. Mina “Moscona”, Solís, Corvera, 
Asturias, España. 

Fluorita y cuarzo. Mina de De’an, Jiujiang, , 
Jiangxi, China. 

Fluorita. Berbes, Ribadesella, 
Asturias, España. 
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Anapaïta de Prats i Sansor, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
CARLES CURTO (BARCELONA)
 Associats a nivells fossilífers del Miocè lacustre de la 
Cerdanya es troben nòduls amb un nucli de petits cristalls 
verds, molt perfilats, d’anapaïta, una espècie poc comuna 
que es considera característica de la comarca cerdatana. 
 L’exemplar MGB 4528 arribà al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona (aleshores Museu de Geologia, 
també conegut com a Museu Martorell) amb les col·lec-
cions naturalistes de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona (RACAB), tot i que abans havia estat a la 
col·lecció de Lluís Marià Vidal, qui la cedí a l’Acadèmia, 
amb altres minerals catalans, abans de donar la seva 
col·lecció geològica completa al museu barceloní. 
 Aquest exemplar va servir per portar a terme el 
primer estudi seriós sobre l’espècie a Catalunya, fet pel 
Dr. Francisco Pardillo (conservador del Museu Marto-
rell en aquella època) l’any 1924; però ja havia estat 
citada per altres autors de la bibliografia clàssica de la 
mineralogia catalana i espanyola, com Llorenç Tomàs o 
Salvador Calderón. 
 Físicament, es tracta de mig nòdul allargassat, de 
superfície grollerament botrioide, amb un nucli interi-
or de petits cristalls d’anapaïta molt definits, de formes 
senzilles, transparents i de color verd olivaci. És l’única 
cita coneguda a la localitat de Prats i Sansor (abans, 
Sampsor), el que fa pensar que potser es tracti d’un 
error de localització amb Bellver de Cerdanya (per la 
proximitat d’ambdues poblacions). A més a més, tot i 
que consta que «va ser recollit» per Vidal, és simpto-
màtic que aquest en conservés només una meitat del 
nòdul, el que fa sospitar que potser algú li donés. 
 En qualsevol cas, error o no, en no poder ser escla-
rit, el Museu de Barcelona decidí conservar la toponí-
mia registrada a l’etiquetatge original de la RACAB. 
Seguidament afegim la nota de l’article de Pardillo 
(1924), on comenta que ell personalment va intentar, 
sense èxit, trobar anapaïta a Prats i Sansor:  
 

«En la nostra excursió a la Cerdanya, en busca 
d’aquest mineral, hem recorregut la zona compresa 
entre Alp i Bellver. En cap dels escassos afloraments 
del miocè, cobert com està pel quaternari, ni en les 
mines de lignit d’Alp i Sampsor, on el carbó surt en-
tre capes d’argila, amb nòduls de pirita i nombroses 
restes de mamífers fòssils, trobàrem indicis del jaci-
ment, ni record o noticia entre els miners de que ai-
tal matèria sortís de temps en temps». 

Per saber-ne més: 
- BARECHE, E. (1990): “L'anapaïta de la Cerdanya”. Mineralogis-

tes de Catalunya. 4(7): 204-208.  
- BARECHE, E. (2005): Els minerals de Catalunya. Segle XX. Museu 

Mollfulleda de Mineralogia / Grup Mineralògic Català / Inst. 
Catalana Hist. Nat.  269p. Barcelona. 

- BECH, J.; VALLEJO, V.R. (1977): “Contribución al conocimiento de 
la anapaita de la Cerdanya”. Acta Geol. Hisp. 12(4/6): 113-116.  

- BENITO, J. et al. (1997): “Estudi dels nòduls d'anapaïta de la 
Cerdanya i dels seus minerals associats”. Mineralogistes de Ca-
talunya / Revista de Minerals. 7(1): 22-33.  

- CALDERÓN, S. (1910): Los minerales de España. Vol. 2. Junta para 
la Ampliación de Estudios e Investig. Científicas. 561 p. Madrid. 

- FABREGAT, F. J. (1948): Estructura de la anapaíta. Universidad 
Barcelona. Secretaría de Publicaciones. 

- MATA-PERELLÓ, J.M. (1990): Els minerals de Catalunya. Inst. Est. 
Catalans. Arxius de la  Secció de Ciències. 93: Barcelona. 

- MATA-PERELLÓ, J.M.; MONTURIOL, J. (1977): “Nota referente a la 
bibliografía sobre los fosfatos, arseniatos y vanadatos de Ca-
taluña”. Acta Geológica Hispánica 12(4/6): 127-130. 

- PARDILLO, F. (1924): “Dades per a la mineralogia de Catalunya. 
4. Anapaita [PO4]2(Ca,Fe)2·4H2O, de Prats Sampsor (Lley-
da)”. Treballs del Mus. Ciènc. Nat. de Barcelona. 9(1): 14-19. 

- QUERALT, I.; PLANA, F. (1990): “Los fosfatos lacustres del mioceno 
de la Cerdanya”. Bol. Soc. Española de Mineralogía. 13(1): 84-85.  

- ROSELL, J. (2014): “Cristalls de barita en els nòduls d’anapaïta 
de la Cerdanya catalana”. Infominer. GMC. 60(2): 13.   

- TOMÁS, Ll. (1910): “Els Minerals de Catalunya”. Butlletí de la 
Institució Catalana d’Història Natural. 10(5). 59 p. 

MGB 4528 (col. RACAB). Anapaïta. 
Prats i Sansor, la Cerdanya, Catalunya. 

14,5 x 7,5 x 6 cm. © MCNB / Joan Rosell. 
Dibuix d’un cristall d’anapaïta (MGB 
4528), del Dr. F. Pardillo. 
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Troballa de possible antlerita a la pedrera dels Frares, Aiguafreda, Vallès Or. 
CARLES CASTANERA (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 
CARLES BEL (BARCELONA) 
JOSEP ANTONI IGNACIO (MONTORNÈS DEL VALLÈS) 
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT) 

 Durant una sortida que vam fer l’any passat els 
companys Carles Castanera, Carles Bel i Josep Anto-
ni Ignacio a la pedrera dels Frares (o de l’Avençó), a 
Aiguafreda, a la recerca de la seva clàssica barita, 
ens van cridar l’atenció unes roques que mostraven 
unes alteracions d’aspecte terrós d’un color entre el 
verd, més o menys intens, i el verd blavós. 
 Les vam trobar soltes en una zona molt concreta 
de la pedrera, però no vam poder identificar el seu 
origen: no les vam poder trobar enlloc més. Sense cap 
mena de dubte, eren d’alguna part de la pedrera, tant 
per la naturalesa de la matriu com per la presència en 
algun exemplar de cristalls de la citada barita. 
 Inicialment vam pensar que potser es tractava de 
malaquita amb algun altre mineral secundari de 
coure, com ara calcantita. Estudis SEM-EDS recents, 
a càrrec de Joan Rosell, mostren que sembla tractar-
se de crostes cristal·lines formades majoritàriament 
per antlerita i un petit percentatge de brochantita.  

 Antlerita: Cu3(SO4)(OH)4 – relació S:Cu = 1:3 
 Brochantita: Cu4(SO4)(OH)6 – relació S:Cu = 1:4 

 Els resultats obtinguts indiquen que en les zones 
cristal·lines amb tons verd blavosos, la relació S:Cu 
és 1:3,2, resultat consistent amb l’antlerita. 
 L’anàlisi semiquantitatiu de les crostes de color 
verd molt intens, cristal·lines, presenten una relació 
S:Cu 1:3,7. Aquest fet ens pot indicar la presència de 
brochantita. Tanmateix, cap de les cinc anàlisis rea-
litzades presenta la proporció 1:4 que correspon-
dria a l’ideal de la brochantita. 

 Per tant, podem concloure que probablement ens 
trobem davant d’exemplars d’antlerita, un mineral 
present en la zona d’oxidació dels jaciments de cou-
re de zones àrides. La brochantita també pot ser-hi 
present, però en proporció més escassa. Aquestes 
espècies no havien estat citades en aquest jaciment. 
 També es van analitzar les fases metàl·liques, 
entre daurades i grises i amb lluïssor metàl·lica, que 
feien pensar en calcopirita i coures grisos, però que 
han resultat ser formades només per calcopirita. 

Agraïments 

Volem agrair al servei de Microscòpia Electrònica 
dels Centres Científics i Tecnològics de la UB i al Dr. 
Joan Carles Melgarejo les facilitats proporcionades 
per a dur a terme aquestes anàlisis. 

Exemplar amb crostes verdoses de possible antlerita. 
5 x 4,3 cm. Foto, J. Rosell; col., C. Castanera. 

Espectre EDS (a dalt) i foto SEM (a sota) d’una mostra de 
possible antlerita. Foto, J. Rosell. 
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Agardita-(Y) de Prullans, la Cerdanya, Lleida 
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT) 

 En unes mostres de fa anys, vaig trobar uns agre-
gats de cristalls de color verd, lleugerament blavós, 
que en un principi van semblar malaquita. En fer la 
prova de l’àcid clorhídric diluït es va observar que no 
donaven ebullició. Es va procedir a realitzar una anàli-
si semiquantitativa amb el microscopi electrònic (FE-
SEM-EDS). 

Podem veure en la imatge SEM un grup de cristalls 
prismàtics de contorn hexagonal, amb creixements 
paral·lels. Les formes recorden a la zalesiïta, però en 
aquest exemplar els cristalls tenen una secció més 
gran i un color molt més verd. S’acompanyen d’agre-
gats de fraipontita, (Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4. 
 Els resultats de l’anàlisi semiquantitativa donen 
una relació (%pes) entre els elements de les terres 
rares (ETR) i el calci+zinc de 4:1, ETR>(Ca,Zn). En les 
mostres de zalesiïta analitzades d’aquest jaciment, es 
parla d’una petita proporció d’itri i altres ETR (Calvo et 

al., 2007). En aquest exemplar, els diferents punts ana-
litzats sempre han donat una relació d’ETR superior a 
la de Ca. 
 Les espècies del grup de la mixita, com és el cas, 
poden formar solucions sòlides entre ells. La fórmula 
empírica és (per a 3 As+P+Si): 

 (Y0.61Ca0.34ETR0.10)Σ=1.05Cu5.89[(AsO4)2.66(PO4)0.24 
 (SiO4)0.10]Σ=3.00(OH)5.49+nH2O 

 En la recerca per diferents bases de dades, obser-
vem que l’agardita-(Y) de Prullans és molt propera a la 
d’altres jaciments coneguts: Bou Skour, al Marroc (lo-
calitat tipus per a l’espècie), o Brumado, al Brasil. S’ha 
observat un petit percentatge de zinc, probablement 
degut a la fraipontita. També s’han trobat anions fosfat 
i silicat, conjuntament amb l’arsenat, fet comú en altres 
mostres de Prullans i en els jaciments citats. 

Referències 

Calvo, M.; Viñals, J.; Triviño, A. (2007): “Zalesiïta, basalu-
minita i fraipontita en un conglomerat a Prullans, la Cer-
danya”. Mineralogistes de Catalunya, vol. 9, 57-59. 

Agraïments 

Als membres del servei de microscòpia electrònica dels 
CCiTUB i al Dr. Joan Carles Melgarejo (UB), per la seva 
sempre amable col·laboració i facilitats. A Josep LLuís 
Garrido, pels seus comentaris i aportacions. 
 

Espectre EDS (a dalt) i foto SEM (a sota) de la mostra 
d’agardita-(Y) analitzada. Foto, J. Rosell. 

Percentatges atòmics (només cations) i àtoms-fórmula 
de la mostra analitzada. Elaboració, J.L. Garrido. 

Agregats de cristalls d’agardita-(Y) sobre fraipontita. 
Amplada camp, 1,3 mm. Foto, C. Díez; col., J. Rosell. 
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El projecte MinerAtlas 
GRUP DE TREBALL DE MINERATLAS

 L’any 2014 una colla d’entu-
siastes dels minerals del GMC, i 
gràcies als coneixements informà-
tics del nostre company Eloi de San 
Martín, vam iniciar un projecte molt 
ambiciós consistent en crear una 
base de dades geogràfica que per-
metés conèixer, documentar i pre-
servar tots els jaciments minerals 
de Catalunya. Volíem, a més, que fos 
una eina útil i potent per a les nos-
tres sortides de camp. 
 Al mateix temps, en Xavier Ro-
dríguez desenvolupava una aplica-
ció amb un objectiu encara més 
ambiciós: una base de dades que es 
convertís en el fons gràfic del GMC i 
que inclogués imatges dels minerals 
que composen les diferents col·lec-

cions i jaciments catalans, així com 
fotografies d’excursions, fires, tau-
les d’intercanvi i fotos històriques 
de tota mena. 
 De la convergència d’ambdós 
projectes, i amb el consell i suport 
de la Junta del GMC, neix MinerAtlas. 

Què és MinerAtlas? 

 MinerAtlas és una pàgina web 
(mineratlas.com) amb continguts 
públics i d’altres que només seran 
accessibles per a membres del Grup. 
 Es basa en el sistema de Josep M. 
Mata-Perellò de citar els minerals 
de Catalunya a partir del jaciment 
(localitat) on es troben, a diferència 
de moltes obres ja clàssiques, com: 
Eugeni Bareche, Salvador Calderón, 

Miguel Calvo o Llorenç Tomàs, que 
parteixen del mineral per a descriu-
re els seus jaciments. Hem pensat 
que la idea de Mata-Perelló és més 
pràctica a l’hora de visitar un jaci-
ment i saber el què es pot trobar. 
Aquest és probablement un dels 
motius pel qual el seu Els minerals 

de Catalunya segueix sent una de les 
obres més consultades actualment, 
malgrat haver-la editat l’any 1990. 
 Les dades es presenten organit-
zades per localitats. En entrar a la 
web ens trobem un mapa que conté 
les localitzacions dels diferents 
jaciments. Actualment hi ha entra-
des prop de 1.700 localitats. La ma-
joria d’aquestes provenen d’Els mi-

nerals de Catalunya i dels quader-
nets Xaragall publicats als anys 80, 
també per Mata-Perelló. 
 El mapa permet diferents visua-
litzacions a partir de les capes bàsi-
ques: fotografia de satèl·lit, ortofoto 
de l’ICGC, mapa Google, mapa OSM, to-
pogràfics de l’ICGC i de l’ICN, geolò-
gics de l’ICGC i de l’IGME, etc. Hem 
afegit també mapes del sud de França 
i d’Andorra, per allò de la proximitat. 
 Dins la capa d’ortofoto de l’ICGC 
podem accedir a fotografies aèries 
històriques que ens poden ajudar a 
localitzar labors de quan els jaci-
ments estaven actius. Igualment 
podem accedir a tres capes de da-
des geogràfiques molt interessants: 
catàlegs de terregalls i d’indicis de 
l’IGME, i capa d’activitats extracti-
ves de la Generalitat, que ens per-
met conèixer la posició i el nom 
oficial de les pedreres. 
 Algunes de les moltes eines i 
utilitats de l’aplicació són la possibi-
litat de fer cerques a partir de text, 
l’eina ‘i’ que ens dóna informació en 
clicar un punt en el mapa, la possi-
bilitat de navegació utilitzant dispo-
sitius GPS o mòbils durant les sorti-
des i la importació o exportació de 
dades amb arxius KML. 
 Una vegada seleccionat un jaci-
ment o localitat accedim a tota la 
informació relacionada, com les 
citacions de la font documental que 
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ha servit de base per a la creació de 
la localitat (generalment del llibre 
de Mata-Perelló i dels Xaragall), 
comentaris dels editors, fotografies 
del jaciment i de minerals “in situ”.  

Per als membres del Grup 

 Fins aquí hem explicat la part de 
MinerAtlas que és d’accés públic, 
però si pertanyeu al Grup Mineralò-
gic Català, MinerAtlas es converteix 
en una eina indispensable, ja que 
podreu accedir a molta més infor-
mació de cada jaciment com: mine-
rals que es poden trobar i que per-
tanyen a membres del Grup o que hi 
són a les col·leccions més impor-
tants de Catalunya, fotos de mine-
rals històrics, articles científics refe-
renciats, fotos històriques del propi 
jaciment, expedients miners, fotos 
de les sortides que hagi pogut fer el 
Grup i tota aquella informació que 
qualsevol membre del GMC pugui 
aportar per enriquir la base de da-
des, ja que tots podeu ser membres 

d’aquest projecte! 
 Com a complement a MinerAtlas, 
volem bastir una base de dades que 
es converteixi en el fons gràfic del 
GMC i on, juntament amb imatges 
de minerals i mines, es guardin fo-
tografies d’excursions, fires, taules 
d’intercanvi i fotos històriques de 
tota mena. 
 Les fotografies dels minerals es 
presenten amb un excel·lent visor a 
pantalla completa (a diferència 
d’altres pàgines web en què s’ha de 

clicar per ampliar) amb possibilitat 
d’avançament automàtic o manual, i 
amb miniatures a la mateixa pantalla. 
Cada imatge va acompanyada d’una 
sèrie de dades sobre la mateixa, en 
el cas d’un mineral: nom del mine-
ral (segons l’IMA), minerals acom-
panyants, mides, col·lecció a qui 
pertany, jaciment i zona del mateix, 
data de recollida, autor de la foto-
grafia, càmera i data, municipi, co-
marca i província. Semblant passa 
amb les fotos de sortides, taules 
d’intercanvi, fires i fotos històriques 
dels jaciments. 

Però aquí no acaben les caracte-
rístiques de MinerAtlas. Pels qui 
vulguin fer recerques acotades, les 
podran fer en criteri a cada variable 
associada a les imatges: per mine-
ral, per jaciment, per col·lecció, per 
autor de la foto, per càmera, per 
municipi, comarca o província. 
 Així doncs, en un moment donat, 
podrem veure, per exemple, tots els 
llocs de Catalunya on es pot trobar 
fluorita, o només la que surt a Sant 
Marçal, o els exemplars de galena 
que formen part d’una determinada 
col·lecció. 
 Les fotos actuals es presenten 
amb la major netedat possible i 
essent molt rigorosos amb la identi-
ficació dels minerals. 

Per a qui vulgui participar en 
aquest projecte 

 Volem que MinerAtlas sigui una 
eina que creixi amb el treball col·la-

boratiu de molts afeccionats a la 
Mineralogia. Per això qualsevol 
usuari, una vegada registrat, pot 
contribuir aportant dades de nous 
jaciments o complementant els ja 
existents. 
 Tota la informació aportada, 
especialment les fotografies, serà 
supervisada pels administradors a fi 
d’assegurar uns mínims de qualitat i 
veracitat. 
 Si voleu col·laborar i aportar con-
tingut a MinerAtlas, ja siguin foto-
grafies, dades o resultats del vostre 
treball de camp, ho podeu fer de 
dues formes: 
1) Registrant-vos i passant a for-

mar part de la comunitat de 
col·laboradors. El GMC es fa res-
ponsable de la gestió de les da-
des personals. 

2) Enviant-nos les imatges dels 
minerals que vulgueu que passin 
a formar part del fons. Caldrà 
que ompliu una plantilla de Mi-
crosoft Access per reportar les 
dades relacionades amb cada 
imatge. A la intranet del Grup i al 
mateix MinerAtlas trobareu un 
document d’estil que explica 
com omplir la plantilla i com 
penjar les fotos. 

 Si voleu que els vostres minerals 
apareguin a la base de dades i no 
disposeu dels mitjans o del material 
fotogràfic necessari, ens podríem 
desplaçar allà on ens digueu per a 
fer les fotos. 

 

Benvinguts a aquest projecte, que s’ha ideat amb tota la il·lusió del món i que esperem esdevingui                               

una eina per a conèixer més a fons la mineralogia de la nostra terra. 
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Conferències Mineralògiques de Tardor 2015 
Tema: Donacions als museus de minerals 

FREDERIC VARELA (TERRASSA) 

 El divendres 2 d´octubre va tenir lloc la xerrada sobre donacions als museus de minerals, impartida pels Srs. Car-
les Curto i Jordi Fabre, que inaugurava el cicle de Conferències Mineralògiques de Tardor 2015 organitzades pel Grup 
Mineralògic Català. En total ens vam aplegar una trentena d’assistents, que poguérem copsar de primera mà la situa-
ció actual de les donacions als museus. Vam tenir també ocasió de formular diverses preguntes als conferenciants. 

 En primer lloc, en Jordi Fabre va explicar com la col·lecció de duplicats Folch va arribar a les seves mans i les 
raons per les quals la va cedir al Museo de Ciencias Naturales de Álava. Recordem que en el seu moment aquesta 
va ser una donació força controvertida entre els socis del GMC. 

 Seguidament, en Carles Curto ens va explicar la història de la formació de les col·leccions de l’antic Museu Mar-
torell (avui englobades dins del Museu de Ciències Naturals de Barcelona) des de 1885 fins a l’actualitat i el paper 
important que han suposat les donacions de particulars, així com les diferents etapes més o menys brillants, en 
funció de les persones que estaven al capdavant de la direcció del Museu. Ens va parlar també del funcionament 
dels museus pel que fa a les adquisicions de minerals, sigui per compra o a través de donacions, i les dificultats 
tant legals com administratives que això suposa en moltes ocasions. 

 L’última part de la conferència va estar dedicada a un petit col·loqui entre els ponents i els assistents. 
 

 
 
Tema: Passat, present i futur del col·leccionisme de minerals en un marc internacional 

MARTÍ RAFEL (BARCELONA) 

 En l'incomparable marc de la seu de l’Institut d'Estudis Catalans, en l'antic Hospital de la Santa Creu, vam assis-
tir a la segona de les Conferències Mineralògiques de Tardor 2015, que organitza el GMC, el dijous 8 d'octubre. Va 
ser introduïda i prologada pels Srs. Joan Pino, president de la Institució Catalana d'Història Natural, i Frederic 
Varela, president del Grup Mineralògic Català. 

 La conferència va anar a càrrec dels Srs. Jordi Fabre i Carles Curto, ambdós membres del GMC i estretament 
vinculats al col·leccionisme de minerals des de diferents àmbits. 

 La conferència voltà en torn a com ha evolucionat el col·leccionisme de minerals, fent un repàs a diferents èpo-
ques passades, al present i albirant un futur que encara no acaba d'estar ben definit. Els dos ponents van donar la 
seva opinió sobre quin és el camí a seguir: un des d’un punt de vista més institucional i l'altre més basat en les 
seves experiències com a comerciant arreu del món. 

 L’interés de la conferència va anar augmentant per moments. Aquesta va culminar en un col·loqui i torn de 
preguntes amb els assistents, que es va fer escàs en temps donades les ganes de participació del públic, quedant 
força intervencions sol·licitades sense poder-se dur a terme. 
 

Fotos, J.M. Pérez Samper. 

Fotos, M. Rafel. 



 

 

 

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

HORARIS DEL LOCAL SOCIAL 

Dijous (no festius): de 19:00 a 21:00 h. 

Primer dissabte de mes (no festiu): de 10:30 a 13:30 h. 

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

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

---------- 

SORTIDES DE CAMP 

Properes sortides previstes: 

Desembre → Museu Valen( Masachs, Manresa 

Gener → pedreres de Montjuïc, Barcelona 

Febrer → pedrera de Can Savoia, Fogars de la Selva 

Trobareu la informació a: 

http://www.minercat.com/noticies/ 

O trucant al telèfon 653 248 303 (Carles Bel) 

---------- 

http://www.minercat.com  

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

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

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

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

El racó de la biblioteca 

La recuperació d’aquesta secció respon a la necessitat de donar-vos a conèixer una mica el servei de con-

sulta i préstec de publicacions i material audiovisual, així com també mantenir-vos informats de les últimes 

adquisicions de llibres, revistes i audiovisuals, amb l’objectiu que el coneixeu millor i en pugueu fer un ús 

més intensiu. 

Així, el fons de llibres comprèn més de 250 títols que tracten fonamentalment de mineralogia (guies, jaci-

ments catalans, espanyols i de tot el món), però també de geologia, paleontologia, gemmologia, química, 

mineria, etc. 

Quant a les revistes, cal dir que actualment estem abonats a dues d’internacionals: Mineralogical Record i 

Le Régne Minéral i que disposem d’un fons important, tot i que no complet, de diferents revistes (Minerali-

en Welt, Lapis, Mineralogical Record, Le Cahier des Micromonteurs, Bocamina, Paleomina, De Re Metalica, 

Geologica Acta). 

També tenim un fons modest de documentals i pel·lícules al voltant de la mineralogia. 

Tots els títols poden ser consultats al nostre local i la gran majoria, amb poques excepcions, són suscepti-

bles de préstec als socis. 

Finalment, i per a comentar-vos les últimes novetats, dir-vos que hem incorporat recentment els tres títols 

següents:  

- La passionnante histoire des Volcans d’Auvergne, de Christian Bouchardy et al. (ed. Ménigoute, 2010). 

Un DVD en francès molt didàctic sobre vulcanologia en general i en particular sobre els volcans 

d’aquesta regió del centre de França. 

- La mineria a la comarca de La Selva, d’Abraham López Asamar (ed. Quadrivium, 2015). Un títol que su-

posa una bona aproximació al coneixement dels principals jaciments d’aquesta comarca gironina. 

- Volcanologie de la Chaîne des Puys, de Pierre Boivin et al. (ed. PNR des Volcans d’Auvergne, 2009). Un 

llibre en francès i anglès molt complet sobre la vulcanologia de la Carena dels Puis, Auvèrnia, amb mapa 

geològic inclòs.  

 



 

 

Ressenya de llibres: La mineria a la comarca de La Selva 
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT)

 De la mà de l’Abraham López Asamar (Girona, 
1987) i l’editorial Quadrivium, ens arriba aquest nou 
llibre sobre el patrimoni miner del nostre país, concre-
tament de la comarca de la Selva. Es tracta de 
l’adaptació del treball de recerca que l’Abraham va 
portar a terme en finalitzar els seus estudis de batxille-
rat. Aquest gironí, llicenciat en ciències químiques per 
la UB, va guanyar amb per aquest estudi el premi del 
Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) de 2005. 
 Aquesta obra, molt recomanable, ens parla de dife-
rents zones mineres de la comarca de la Selva des de 
diversos enfocaments: històric, patrimonial miner, 
geològic i mineralògic. L’Abraham va realitzar una pro-
funda tasca d’investigació en arxius, fons històrics, 
biblioteques... Tanmateix aquestes fonts deixaven im-
portants llacunes que va intentar omplir amb el treball 
de camp i amb les entrevistes amb testimonis directes 
d’aquestes explotacions mineres. 
 L’Abraham ens parla de quan es van començar a 
explotar les mines més importants i les secundàries, de 
com s’hi treballava, dels rendiments i projectes miners, 
de com era la vida quotidiana dels miners i les seves 
famílies. També ens presenta interessants dades sobre 
l’estat actual de les restes mineres i en proposa la pre-
servació urgent d’algunes d’elles. S’acompanya cada 
capítol d’un enllaç a wikiloc mitjançant el qual podeu 
veure l’itinerari a seguir per visitar-les, indicant les 
diferents boques, terregalls, trinxeres, edificis, etc. Una 
bona iniciativa sempre amb respecte de l’entorn. 
 Les mines visitades, diguem-ne zones mineres, que 
l’autor ens presenta són: les mines d’Osor, la mina d’en 
Pujades, la mina de Can Llebó (Can Llavor), la zona de 
Sant Julià de Llor i Bonmatí (mina Vigilada, mina Serrat 
Blanc i mines de Sant Julià de Llor) i les mines del Sant 
Pare d’Anglès. De totes elles podem gaudir de nombro-
ses il·lustracions, taules i imatges actuals i d’època. 

 Si la part històrica i de patrimoni miner es mostra 
amb profusió de detalls, no ho és així la part mineralò-
gica. Trobo a faltar un major aprofundiment en les 
espècies que es troben a les diferents mines, només es 
citen les més importants i visibles. Podem entendre 
que no es tracta d’un treball mineralògic, sinó més de 
divulgació d’aquest patrimoni. Però crec que els mine-
rals haurien d’haver merescut unes il·lustracions de 
més qualitat, barrejant la fotografia descriptiva de les 
menes amb la fotografia d’alguns dels magnífics exem-
plars que es troben en col·leccions i museus. 
 Aquest llibre és un tribut a la mineria més impor-
tant de la comarca de la Selva, motor econòmic durant 
moltes dècades de la zona, als miners que hi van treba-
llar i a les seves famílies i un crit a preservar el que 
encara es pugui “salvar” del nostre patrimoni miner. 

Abraham López Asamar (2015): La mineria a la comarca de La Selva. Ed. Quadrivium, Girona. 81 p. ISBN 978-
84-92604-88-3. 



 

 

 



 

 

 


