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EDITORIAL   
 
Benvolguts socis i sòcies: 
Un cop més us presentem puntualment el següent número d’Infominer d’aquest any que correspon als mesos de maig, 
juny, juliol i agost. Com que aquest número coincideix amb les vacances d’estiu hem volgut inclore una “refrescant” 
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capçalera Isaac Camps. Com sempre, un petit apartat d’anàlisis de minerals de la mà d’en Joan Abella i l’Eugeni Bareche; i 
a més, la crònica de la sortida a Hortsavinyà i la taula de Canyelles. No es pot demanar més. 
Que el gaudiu molt!                                                                                                 Xavier Rodríguez- Redacció Infominer.                                            
Real Museo Mineralògico de Nàpols. Fotos: Pep Ignacio http://www.cmsnf.it/real-museo-mineralogico/
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La Solfatara y los Campos Flégreos, Pozzuoli, Italia
LUIGI LA ROTONDA (Barcelona)

 Los Campi Flegrei  (Campos Ardientes) son un 
conjunto de más de sesenta volcanes, activos pero 
quiescentes, cercanos al complejo volcánico del 
Somma–Vesuvio que dista alrededor de unos 20 km  
(referencias 1) y se desarrollan sobre todo en el 
territorio de la actual ciudad de Pozzuoli (la roma-
na Puteoli), que se encuentra a  aproximadamente 
10 km al noroeste de Nápoles. 
  Presentamos brevemente algunos de estos volca-
nes (referencias 2) que han sido englobados en la 
vida de las ciudades de Nápoles y Pozzuoli hasta 
el punto de que la población no les tiene miedo.  
En el margen oriental del barrio napolitano de 
Fuorigrotta, que también representa el margen 
sur de la que fuera una enorme caldera volcánica 
(39.000 a. C.),  tenemos dos cráteres contiguos: el 
de Agnano y el de Astroni (4.100 a. C.). En el cráter 
de Agnano, donde hubo un lago que fue desecado a 
principios del siglo XX, actualmente se encuentran  
el hipódromo y el complejo termal monumental de 
las termas de Agnano. Muy cerca, ya en el  término 
municipal de Pozzuoli,  tenemos el cráter de Astro-
ni, que actualmente es parque natural. Otro volcán 
en el término de Pozzuoli, al oeste de Astroni, es 
el enorme cráter de Gauro  (o de Campiglione ) 
(12.000 a. C.), por cuyo margen oriental  pasaba en 
época romana la Vía Campana  para ir a juntarse 

Fig.1. Google.2017.TerraMetrics. Datos del mapa 2017 Google. [Ortofoto donde se ubican los volcanes].Recuperado el 
24 de julio, 2017, de: https://www.google.es/maps/@40.8276684,14.1363467,11367m/data=!3m1!1e3.

con la Vía consular Appia, que llegaba a Roma y 
que los alemanes utilizaron para llegar a Montecas-
sino  después de la derrota del 1943. Prosiguiendo, 
encontramos, a pocos kilómetros al sur de Pozzuo-
li, el Monte Nuovo, parque natural, que se llama así 
porque es “nuevo”, habiendo surgido en una sola 
semana entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre 
de 1538. A causa de su erupción, desaparecieron 
varios edificios y villas de la zona y un pequeño 
pueblo cerca de Pozzuoli llamado Tripergole,  que 
ha sido encontrado recientemente  durante unas 
prospecciones arqueológicas (publicación en 
curso). Otro volcán, también cercano a Pozzuoli en 
dirección oeste, que en época romana fue famo-
so  por ser considerado la entrada al mundo del 
más allá,  (Eneida VI, 98 ss.)  es el  Lago de Averno  
(3.800 a. C.), que se llama así  (en griego aórnos = 
sin aves) por la presencia de gases tóxicos que im-
pedían la vida de la  fauna. Actualmente  el lago es 
reserva faunística. Y por último, en las inmediacio-
nes de la ciudad de  Pozzuoli se halla el volcán más 
conocido de la zona: La Solfatara (3.900 a. C.). Se 
trata de un volcán activo aunque quiescente, que 
ha determinado el bradisismo (=terremoto lento) 
documentado en la ciudad romana de Puteoli y en 
la actual Pozzuoli. El ejemplo más visible son las 
columnas del templo llamado “Serapeo”  donde los 
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Fig. 2. Panorámica de La Solfatara

litófagos o dátiles de mar (Lithofaga lithofaga)  han 
dejado agujeros a varias alturas en las columnas, 
según las fases ascendentes o descendentes del 
lento movimiento del bradisismo (referencias 3).  
Baste pensar que, muy cerca del margen sur de 
la caldera,  representado por la colina de Posilli-
po, son visibles los efectos del bradisismo que ha   
llevado, por un lado, al sumergimiento de muchas 
estructuras de época romana en el tramo  de mar 
perteneciente al Golfo de Pozzuoli y, por otro, a no-
tables modificaciones de la orografía del territorio 
y de la misma ciudad de Pozzuoli / Puteoli.    
  La  Solfatara tiene forma elíptica, con diámetros 
de 779 x 580 metros, se eleva casi 100 metros so-

bre el nivel del mar y acompaña la vida de los más 
de 80.000 habitantes como si fuera solo uno de 
los muchos monumentos presentes en ella. Desde  
1867 es propiedad particular, es visitable y en su 
cráter hay un  camping (fig.3, entrada al volcán), 
cuyos usuarios pueden disfrutar de una “sau-
na” muy singular edificada a principios del siglo 
XX  (fig 5).  La estructura es de obra de ladrillo  y 
diseña dos grandes arcadas en correspondencia a 
dos salidas naturales de aire caliente.  Actualmente 
de la arcada izquierda sale vapor  a casi 100°C, lo  
que hace imposible acercarse (fig. 4) y justifica su 
nombre de “Infierno”, mientras que de la arcada 
derecha, llamada “Purgatorio”,  sale aire caliente a 

Fig. 3. Entrada al volcán. Fig. 4. Boca del Infierno. Fig. 5. Las dos arcadas: el Infierno y el Purgatorio.
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temperatura mucho más baja, que permite acostar-
se en su interior  y  darse una sauna natural.  
En toda el área del volcán (fotos panorámicas figs. 
2 y 6 ) está prohibida la recolección de minerales 
y la zona central de la caldera está en parte vallada  
y es inaccesible al público, ya sea cuando hay una 
notable actividad de las fumarolas ( figs. 7, 8, 9, 11, 

12, 13 y 14 ) que, emanando vapores calientes a 
más de 150°C, abren grietas en el terreno  impreg-
nando el aire con olor de azufre, ya sea cuando se 
han formado pozas de barro hirviendo, RUSSO, M. 
(1987), (figs. 10, 15 y 29).  
A  consecuencia de la fuerte actividad volcánica 
en época muy reciente ha quedado destruido el 

Fig. 6. Panorámica de La Solfatara.

Fig. 7. La Solfatara.Fumarolas y pared de azufre.

Fig. 8. Depósito de minerales alrededor de las fumarolas.

Fig. 9. Fumarolas con depósito de minerales.

Fig. 10. La Solfatara. Emanación de gases en el barro.
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Fig.16. Azufre. Ejemplar recogido en los años 80.
 Col. y foto: Luigi La Rotonda.

“Observatorio”, construcción que el vulcanólogo 
alemán Immanuel Friedländer  hizo edificar a 
principios del siglo XX para investigar la activi-
dad volcánica (fig. 26), que actualmente está bien  
documentada y monitorizada por los estudiosos 
del Osservatorio Vesuviano, una sección del Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, instituido 
para captar cualquier anomalía y potencial  peligro 
en toda la caldera de los Campi Flegrei y del cerca-
no Vesubio. 
Minerales
  En los dos últimos siglos pasados el estudio de 
los minerales de los Campi Flegrei y de las otras 
áreas de la Campania permaneció relegado a un 
plano marginal por parte de los investigadores 
que tenían puesta toda su atención en la mineralo-
gía del área vesubiana, que destacaba por formar 
parte del “Gran Tour”, RUSSO,M. (1997) y CARATI, 
M. (1987). Por casualidad, parece que  aún está  
viva esta tradición que se originó en el siglo XVIII, 
porque los turistas siguen afluyendo casi única-
mente al área vesubiana (Pompeya, Herculano, el 
cráter del Vesubio) y la mayoría ni tan solo tiene 
conocimiento de la existencia del área flégrea, que 
merecería más atención.  Hoy día el estudio de los 
minerales  está centrado en la sistematización de 

los datos adquiridos en los siglos XIX y XX; por 
ejemplo, los listados de DEMARCO, D. (1811),  los 
muchos datos  de los estudios de Arcangelo Scacchi 
en 1849 y de Antonio Parascandola en 1951, ha  
permitido la elaboración de varios listados de mi-
nerales de segura procedencia, RUSSO, M. (1987), 
RUSSO, M. (1988) ,RUSSO, M. (1997) y RUSSO, M. 
(2004).  Junto a este estudio “de laboratorio” pro-
sigue el trabajo sobre el terreno, como lo demues-
tra el  recientísimo descubrimiento de una nueva 
especie encontrada y estudiada por primera vez en 
el mundo en La Solfatara de Pozzuoli.
 https://www.mindat.org/min-47596.html
Por el momento no es posible publicar fotos o 
tener más datos sobre este mineral que se llama 
russoíta, dedicada a  Massimo Russo, estudioso 
de los minerales del área volcánica napolitana. La 
russoíta, (NH4)ClAs2O3(H2O)0,5 , aprobada  por la 
IMA en abril de 2016, , está formada por cristales 
tabulares de un color que varía entre el incoloro y 
el verde pálido.
  Presentamos aquí los tres minerales más conoci-
dos procedentes de la Solfatara de Pozzuoli.
 Azufre (S). El azufre, en italiano zolfo, es el mi-
neral más conocido del área flégrea desde época 
antigua (figs 16,17,18 y 25). 

Fig.17. Cristales de azufre “in situ”. Foto: Massimo Russo.

Figs.11,12,13,14 i 15. Diversas vistas de las fumarolas en La Solfatara.

https://www.mindat.org/min-47596.html 
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Fig.19. Rejalgar. Col. y foto: Luigi La Rotonda.

Fig.18. Azufre. Ejemplar recogido en los años 80. Col. y foto: Luigi La Rotonda.

Fig.20. Rejalgar. 
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Lo que llamamos  azufre ”fumarólico“ se encuentra 
allí donde hay emisiones de gases volcánicos  y 
donde el oxígeno atmosférico oxida el sulfuro de 
hidrógeno (SH2) convirtiéndolo en ácido sulfúrico, 
formando como producto intermedio el azufre 
elemental que se deposita sobre las rocas de alre-
dedor. El azufre se presenta cristalizado en forma 
rómbica bipiramidal y granular o espática con 
color entre el amarillo y el verde oliva. 

  Rejalgar (AsS). Este mineral es  muy famoso por 
la estética de sus cristales. En La Solfatara se pro-
duce gracias a los pocos productos arsenicales que 
salen de las fumarolas, por lo que es escaso y muy 
localizado. El mineral presenta cristales prismáti-
cos color rojo vivo,  juntos en haces y, raramente, 
cristales aislados sobre la roca madre. Los cristales 
en realidad son raros y no pasan de 1-1,5 mm. 
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Fig.21. Salmiac con azufre y rejalgar. 
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Fig.22. Rejalgar. Cristales 
de 1 mm. Foto y col.: 
Massimo Russo.  

Fig.23.Cristales de 
salmiac. 

Es más fácil que se encuentren en costras, pátinas 
o gránulos encima de la roca madre. El mineral 
es delicado e inestable y la luz del sol y el aire les 
hacen perder color a los cristales, que con el tiem-
po se convierten en un polvo amarillento llamado 
pararejalgar, RUSSO, M. (2004), (figs. 19, 20 y 22).
  Salmiac (NH4)Cl.    El cloruro de amonio o clora-
monio es un  producto típico de las zonas  fumaró-
licas que se produce entre los 100°C y los 300°C. 
En La solfatara, donde la temperatura máxima me-
dida últimamente llega a los 158°C, se encuentra 
con poca frecuencia y en forma de costra amorfa 
o microcristales de color blanco, ocasionalmente 
junto al rejalgar (figs. 21 y 23).
  En esta enorme caldera de los Campi Flegrei, se 
desarrolló  Puteoli (actual Pozzuoli) que, antes de 
la construcción del puerto de Ostia (segunda mitad 
del siglo I d. C.), fue el puerto principal de  Roma,  
convirtiéndose en una de las más importantes 
ciudades del Imperio. A esta época pertenece el fa-
moso complejo de las termas de Baia, D’ARMS, J. H. 
(1970) y DE FRANCISCIS, A. (1967), cerca del ac-
tual Castillo Aragonés,  que sigue  siendo represen-
tado por las actuales y famosas termas llamadas 
“Stufe di Nerone” que, instaladas, en parte, dentro 

de las  estructuras romanas,  siguen utilizando las 
aguas calientes del subsuelo. Otra riqueza poco  
vistosa pero fundamental para el territorio está 
constituida por la roca magmática que  caracteriza 
las paredes de los relieves naturales y que es cono-
cida como tufo amarillo napolitano y la puzolana, 
formada por piedra pómez  poco consistente. El 
tufo, fácil de cortar y resistente, fue utilizado ya en 
época romana  como material de construcción y, 
cortado en varias formas,  se utilizó en los para-
mentos exteriores de los muros de las viviendas 
y monumentos desde el siglo I a. C. hasta el final 
del Imperio Romano en el siglo V d. C.  A partir de 
la puzolana, se obtenía el famoso “opus caemen-
ticium”, empastándola con agua y cal, añadiendo 
después piedras a la mezcla. Se obtenía así una 
argamasa constructiva fortísima que ha permitido 
que las construcciones romanas hayan sobrevivido 
hasta nuestros tiempos. Se produjo también un 
mortero hidráulico apto para construir estructuras 
bajo el agua, como las pilas del puerto de Puteoli  
(referencias 3). La puzolana ha hecho fértil el te-
rreno donde se han criado y se crían famosos vinos  
y ha dado fama al territorio  campaniense, que por 
ello recibió el nombre de “Campania Felix”.

Fig.24. La Solfatara (julio 2017). Vídeo: Pep Ignacio.

CLICK ENCIMA PARA  

     VER EL VÍDEO 
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Fig.25. La Solfatara, Pozzuoli (13 Mayo 2015). Foto: Nina 
Volare. Wikimedia Commons. Licencia: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
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Fig.29. Barro hirviendo (julio 2017). Vídeo: Pep Ignacio.  Fig.26. Observatorio Vesubiano. La Solfatara (1997). 

CLICK ENCIMA

 Fig.27. Cristales de azufre. Foto:  Marc Campeny.  Fig.30. Rejalgar. Foto: Marc Campeny.

 Fig.28. Cristales de salmiac. Foto:  Marc Campeny.  Fig.31. Mascagnita. La Solfatara. Foto: Marc Campeny.
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 En Xavier Casado, director del Departament de Bioquímica 
i Biomedicina Molecular de la UB i en Marc Campeny, con-
servador de Mineralogia del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona i professor associat de la UB, ambdós socis 
del GMC. 
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El nou local de Grup Mineralògic Català va bullir el 
passat 1 de juliol durant la presentació del projecte 
Twin Collections, organitzat pel grup de recerca 
consolidat de Recursos Minerals de la Universitat 
de Barcelona i en el qual participen també altres 
institucions del món de la mineralogia com és el 
cas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
La presentació va anar a càrrec d’en Marc Cam-
peny, conservador de Mineralogia del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i professor associat 
de la UB i en Xavier Casado, director del Departa-
ment de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la 
UB, ambdós socis del GMC.
La presentació, que va tenir una gran acollida pel 
que fa a l’assistència, tenia com a objectiu  sumar 
el GMC al projecte i fer partícips de la iniciativa als 
seus socis i sòcies. 
El projecte es centra en la preparació de materials 
docents per a l’ensenyament de la mineralogia dins 
dels plans d’estudis universitaris.
El punt de partida és la creació d’una llista on hi 
figuren 222 espècies minerals que per les seves ca-
racterístiques es considera que qualsevol estudiant 
de mineralogia hauria de saber reconèixer. Aques-
tes espècies no tenen perquè ser les més aprecia-
des pels col·leccionistes sinó que s’han seleccionat 
a partir d’un criteri basat en la seva rellevància 
en la definició de processos geològics, el seu valor 
econòmic i industrial o la seva utilitat en ciència 
per ser minerals que es poden datar, caracteritzar 
químicament, etc.
La principal novetat que presenta el projecte és la 
creació d’una col·lecció de mostres formada per di-
ferents exemples d’aquestes 222 espècies a la qual 
hi aniria associada un guió que permetés el treball 
autònom dels estudiants.
L’objectiu és que aquestes col·leccions estiguin 
formades per material molt didàctic però molt 
assequible amb la idea de poder crear còpies 
d’aquestes col·leccions que es distribuirien arreu 
del món.
Aquest fet permetria crear col·leccions bessones 
(d’aquí el nom del projecte Twin Collections) i que 
els minerals que formessin aquestes col·leccions 
presentessin unes característiques similars que 
permetria que els guions fossin transversals i 
poguessin utilitzar-se arreu del món a través 
d’internet.
Aquestes col·leccions es crearien a través d’una 
xarxa coordinada des de Barcelona i canalitzada a 

partir de la UB i el Museu de Ciències Naturals que, 
a partir d’ara, comptaria també amb la participació 
del GMC. 
La idea va sorgir a partir d'una col·laboració dels 
impulsors del projecte amb el Instituto de Geología 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
Aquesta universitat fa tres anys que va iniciar un 
grau de ciències de la terra i compta amb la neces-
sitat de crear materials didàctics per a realitzar les 
pràctiques de diferents assignatures, entre elles, la 
mineralogia. La col·lecció del Instituto de Geología 
de la UNAM seria la prova pilot d’aquest projecte, 
tot i que s'hi han interessat a formar part del pro-
jecte universitats i institucions d’altres països com 
Angola, Argentina, França o l’Iran.
Un dels punts forts del projecte és fomentar que 
aquestes col·leccions clonades arribin a institu-
cions localitzades en països en vies de desenvo-
lupament, el que significaria posar en marxa un 
projecte de solidaritat que compta amb el vistiplau 
de la Fundació Solidaritat UB i el rectorat de la 
mateixa universitat.
L’acte de presentació del projecte al local del GMC 
tenia com a objectiu involucrar al grup en la pre-
paració de les col·leccions tot posant de manifest 
que una d’aquestes col·leccions bessones acabés 
ubicada al local de l’entitat.
Com no podia ser d’una altra manera, des de la 
massa social del GMC ja hi ha hagut diferents mos-
tres d’interès en sumar-se al projecte i, en breu, 
s’informarà als socis de com participar-hi de forma 
activa. Si voleu veure fotos de l’event, cliqueu aquí:
http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.
php?p=134359#134359

Jorgina Jordà  (Barcelona)

http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=134359#134359
http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=134359#134359
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 Ja tenim enllestit el proper Cicle de Conferències 
de Tardor 2017 que tindrà lloc els pròxims mesos 
d'octubre, novembre i desembre.
Com a novetat, destacar que aquest any, a més de 
la Institució Catalana d'Història Natural, afegim 
dues institucions més com a col·laboradores del 
Cicle: el Museu Mollfulleda d'Arenys de Mar i el 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que 
ens aporten dues noves seus per a les conferèn-
cies a afegir a la Casa de la Convalescència, seu 
de l'Institut d'Estudis Catalans. Són la biblioteca 
popular Pare Fidel Fita, d'Arenys de Mar, situada en 
un imponent edifici d'estil eclèctic del segle XIX; i 

el que es coneix com a Castell dels Tres Dragons, 
espectacular edifici modernista construït per 
Domènech i Montaner l'any 1887, situat al Parc de 
la Ciutadella al costat de l'antic Museu Martorell, a 
Barcelona.
Pel que fa als continguts de les conferències, ens 
mourem entre l'aproximació al patrimoni geològic 
i miner de la mà d'un divulgador incansable de la 
geologia catalana com és el geòleg Isaac Camps 
Gamundi, així com d'algú que no necessita presen-
tació: el professor Josep Maria Mata i Perelló, una 
de les persones que més ha fet a Catalunya, Espa- 
nya i també a molts llocs del món per la protecció, 
conservació i divulgació del patrimoni miner i 
mineralògic, i sobretot per fer aquesta protecció 
compatible i en col·laboració amb els aficionats a 
la mineralogia.
Coneixerem també de la mà del Dr. Marc Campeny 
la geologia de la sal, un dels minerals que ha tingut 
a Catalunya, al llarg de la història i té encara avui 
dia, una importància cabdal.
Ens endinsarem també en el món de la museologia 
i del tractament de les col·leccions científiques de 
minerals i roques, acompanyats pels conservadors 
de petrologia ( Yael Díaz Acha) i mineralogia (Marc 
Campeny Crego) del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona.
I en José Vicente Casado ens endinsarà en el món 
dels meteorits, un tema sempre atractiu per al gran 
públic, amb un vessant d'aventura però també 
amb un vessant mineralògic i científic fascinant. 
En José Vicente és expert en el món dels meteorits, 
però sobretot és un gran divulgador i un apassio-
nat "caçador de meteorits" i que sense cap dubte 
ens farà passar una molt bona estona aprenent un 
munt de coses sobre aquests trossets de matèria 
estel·lar.
Esperem la vostra assistència i que tots plegats 
puguem gaudir i aprendre una mica més d'aquest 
món fascinant de les Ciències de la Terra.

Presentació del cicle de conferències mineralògiques de tardor 2017
 Frederic Varela (terrassa)

Revetlla de Sant Joan al local del GMC  
El dijous 22 de juny, de 19 h a 21 h, es va celebrar 
la revetlla mineralògica de Sant Joan al nostre local 
social. Aquesta celebració és ja una tradició del 
Grup Mineralògic Català des de la inauguració del 
local social l’any 1988. No van faltar les típiques 
coques de Sant Joan, cava, refrescos, minerals i 
molts socis del GMC. Si voleu veure fotos de la re-
vetlla les podeu trobar al fons fotografic del GMC.
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Sortida del GMC a les mines de Can Montsant, Hortsavinyà, Tordera
 Text:Eloi de San Martín. Fotos: Carles Bel, Eloi de San Martín, Ferran Gil i Pere Ramoneda.

Tal i com s’havia programat, el dissabte dia 15 de 
juliol del 2017 a dos quarts de 10 del matí un grup 
de 13 socis del Grup Mineralògic Català ens vam 
reunir en un aparcament a les afores del municipi 
maresmenc de Tordera. L’objectiu de la trobada 
era visitar les mines de Can Montsant, les mines de 
coure més importants del municipi i de la comarca 
del Maresme.
Un cop reunits al punt de trobada, el vocal 
d’excursions, Carles Bel, va emplenar els formu-
laris habituals i repartir el dossier de la sortida 
als assistents, i els que ho van desitjar van poder 
esmorzar en un bar pròxim a l’indret de reunió. 
Des d’allà ens vam dirigir amb els cotxes cap a 
l’antic municipi d’Hortsavinyà, avui en dia integrat 
al municipi de Tordera.
Ens vam acostar amb tots els vehicles fins a un pe-
tit aparcament que hi ha a peu de la pista forestal 
que condueix a la mina. Els camins d’aquesta zona 
no apareixen a molts GPS i es fàcil perdre-s’hi; a 
més hi ha camins en mal estat, així que intentem 
evitar les pujades de terra que son el camí més curt 
i ens hi dirigim passant per l’urbanització Roca-
Rossa. Un dels vehicles va arribar amb el motor 
fumejant per la forta pujada, sembla, i esperem 
que fos un simple escalfament i no passés de 

l’anècdota.
L’aparcament a peu de mina és escàs i el camí 
d’accés no és apte per a tots els vehicles, així que 
ens vam organitzar per a fer el tram restant de 
pista de terra amb un número de vehicles limitat. 
Un cop a l’aparcament de la mina, vam seguir a peu 
pel sender que puja a la carena nord del Puig d’en 
Caselles, indret on es troba la mina.
Durant el primer tram de sender vam poder obser-
var, gràcies a l’ús d’un imant, l’abundant presència 
de magnetita de l’indret. Precisament, el primer 
aflorament que visitem és un petit aflorament en 
superfície amb presencia de la citada magnetita 
i també d’atzurita ben vistosa. Dos minerals dels 
quals tothom va poder endur-se’n alguna mostra. 
En aquest aflorament també vam poder observar 
les primeres ruïnes d’antigues instal·lacions mine-
res de pedra seca.
Des d’aquest punt, els més valents van dirigir-se 
bosc a través i amb un fort pendent ascendent 
cap a l’aflorament de vesuvianita mentre que 
els més prudents hi vam anar per un sender una 
mica més llarg. De camí a l’aflorament de vesuvia-
nita vam poder observar més ruïnes de les anti-
gues instal·lacions i els pous i boques principals 
de l’explotació. Cal tenir molt de compte per la 
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presència de pous perillosos i sense senyalitzar.
En l’aflorament de vesuvianita i els terregalls 
propers, tothom va poder trobar aquest silicat en 
dos tipus de cristal·litzacions diferents: radial i 
prismàtica. I els més afortunats van poder trobar 
també algun granat, petit però ben bonic. Tot i la 
forta calor, l’ombra dels arbres propers va perme-
tre regirar en aquests terregalls sense un excés de 
patiment degut a la temperatura.
Mentre els que no van voler entrar a la mina se-
guien buscant mostres de vesuvianita, els altres, 
ben equipats amb casc i frontal, vam anar a la boca 
de la mina i vam explorar la major de les seves 
galeries visitables. En aquesta visita interior, vam 
poder obtenir algunes bones mostres dels clàssics 
granats de Can Montsant, bornita i també mostres 
normalment més difícils de trobar com malaqui-

ta, auricalcocita, smithsonita i hemimorfita per 
a tothom, fins i tot per als que no van entrar a la 
mina.
Acabada la visita, vam tornar al punt de trobada. 
Per al camí de retorn vam utilitzar el camí de terra, 
més curt però més relliscós que per la urbanitza-
ció. Per això es va descartar fer-lo de pujada. Vam 
tornar sense més incidències que haver d’esperar 
que s’apartés un vehicle de manteniment del parc 
que estava podant.
Tornats al punt on ens havíem reunit, vam po-
der prendre unes cerveses, un parell de tapes i 
intercanviar opinions sobre la sortida i la vida en 
general en el mateix bar on havíem esmorzat. En 
general, sembla que va ser una sortida interessant 
i tothom va poder obtenir mostres per a observar-
les a casa amb tranquil·litat al binocular.
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 Del primer pla cap al fons: Martí Rafel, José Antonio
 Soldevilla, Marc Campeny, Adrián Pesudo i Jorgina Jordà.                                                       

 No va faltar l’estand del Grup Mineralògic Català. 
                                                  

Taula d’intercanvi16

Crònica de la VIII Taula d’intercanvi de Canyelles
Text: Jorgina Jordà (Barcelona). fotos: Màrius Asensi (Barcelona)

Un any més, i ja van vuit edicions, s’ha celebrat la 
Taula d’intercanvi de minerals de Canyelles. La tau-
la es va fer al mateix lloc que en les darreres edi-
cions: l’antic gimnàs municipal. Un molt bon espai, 
amb bona claror i lloc suficient perquè tothom po-
gués exposar els seus exemplars. L’esdeveniment 
va comptar amb representants de pràcticament 
tota la geografia catalana i també companys vin-
guts des de Castelló, fet que ens va fer gaudir d’una 
gran diversitat de minerals.
Tot i així, és cert que aquest any hi havia menys 
participants que en les darreres edicions però 
aquest fet va quedar pal·liat per la gran varietat de 
mostres, la bona qualitat d’aquestes i, en general, 
una bona presentació dels exemplars curosament 
etiquetats.
Tampoc hi van faltar lupes binoculars perquè 
tothom pogués observar micromuntages, unes 
mostres que cada vegada compten amb més adep-
tes.  
Mineralògicament, en l’àmbit català, no va faltar 
la tan apreciada čechita d'Ulldemolins però tam-
bé es van veure mostres molt variades: anapaïta 
de Bellver de Cerdanya; fluorita de la mina Berta, 
de Singuerlín, Ulldemolins i també d'una localitat 
menys habitual com és Tossa de Mar; quars ame-
tista i ortosa dels primers anys de Massabé; més 
quars de molt bona mida de Llavorsí; analcima de 
Montardit; epidota i axinita de Casterner de les 
Olles; wollastonita i calcita de Gualba; alguna calci-
ta més d'indrets molt poc coneguts com ara Begur, 
Sant Joan de les Abadesses, Ogassa o Tartareu; 
òpal i jaspi molt antics de Montjuïc; barita i òpal 
de Caldes de Malavella; celestina de Torà i Ivorra; 
material de la zona del Priorat, com ara galena, 

marcassita i atzurita; i els clàssics fosfats del Turó 
de Montcada.
A nivell de l'Estat Espanyol, moltíssima varietat 
de minerals. Es va veure molt material de la zona 
minera de La Unión-Cartagena, tant de recent 
extracció com de fa ja més de vint anys i avui en 
dia difícil de trobar: guix de la mina “San Timoteo”, 
de Portmán; esfalerita del Túnel de José Maes-
tre; barita, hemimorfita i romanechita de la mina 
“Precaución”; barita, quars i calcita de la mina 
“Haití”, etc. També de Múrcia, destacar alguns 
exemplars de fluorapatita de La Celia, en els que 
es podien apreciar cristalls micro de richterita de 
molt bona qualitat. També material d’Aragó, on cal 
destacar pirita, barita, calcita, sideroplesita (va-
rietat de siderita) i sofre de la Cañada de Verich; 
guix de multitud de localitats com ara Fuentes de 
Ebro, Montalbán, Aldehuela o Villaespesa; teruelita 
(varietat de dolomita) de Calomarde o aragonita de 
Monterde. De la zona de llevant es va poder veure 
cinabri, zeunerita i arthurita de Xóvar; quars blau 
d'Altura; quars hematoide de Xella i Domenyo; a 
més de guix de Segorb de molt bona transparència. 
També es va poder veure material gallec on desta-
caven uns exemplars  de quars amb microclina del 
Monte Xiabre, Pontevedra, i unes mostres de cran-
dallita de Sanxenxo. També del nord, no podien 
faltar peces de fluorita, barita i calcita d’Astúries 
(Moscona, Berbes, La Collada...). 
De la zona sud, destacar la pirita framboidal de 
Tarifa, Cadis; karibibita, tooleïta i altres mine-
rals d’alteració de bismut de Belalcázar, Còrdova; 
alguns exemplars ben cristal·litzats de skutterudi-
tes de Cala, Huelva; o la ja clàssica goethita pseu-
domòrfica de pirita de Carratraca, Màlaga.
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Assistents i aspecte d’un passadís.                                         

D’altres regions, van cridar l’atenció unes mostres 
de torbernita d’El Berrocal, Toledo, bona piromor-
fita d’Endrinal, Salamanca; calderonita de Santa 
Marta, Badajoz; o minerals de la Comunitat de Ma-
drid, com la cianita de Serrada de la Fuente i ortosa 
de Buitrago de Cervera.
Per últim, cal dir que també hi havia molt bona 
representació de minerals de l'estranger: mate-
rial del Marroc (vanadinita, malaquita, atzurita, 
proustita...), del Brasil (quars, turmalina...), topazi 
de Mèxic; calcita d'Elmwood; i material del país veí 
com la piromorfita d'Asprières, el quars de Rigaux, 
les mostres de talc i pirita de Luzenac o calcita de 
les mines d'Escaró-Aytua.
Pel que fa als intercanvis, en va haver-hi per a tots 
els nivells, tant pels que s'iniciaven com per als 
que ja buscaven minerals concrets o els que, fins 
i tot, intercanviaven exemplars de la seva pròpia 
col·lecció.
Com ja he comentat, sembla que aquest any hi ha 
hagut més qualitat i varietat de minerals, i s’han 
pogut veure mostres que, si no fos per aquest tipus 
d’esdeveniments, no tindríem oportunitat de veu-
re. Així doncs, crec que aquestes taules d’intercanvi 
són molt recomanables.
Els companys i amics  del Grup Mineralògic Català 
també van assistir, portant les seves publicacions i 
donant a conèixer les activitats que hi ha al voltant 
del col·leccionisme de minerals.
Quan va acabar la Taula, es va fer el ja tradicional 
dinar de germanor amb els participants i acom-
panyants que es van voler afegir. No cal dir que 
el dinar va ser molt distès i agradable amb tot 
d'anècdotes i històries mineralògiques. Només res-
ta tornar a donar les gràcies a tots els qui ho han 
fet possible i en especial al senyor J.A Soldevilla, 
motor d’aquesta gran iniciativa.

 Mariano Bosch, Adrián Pesudo i 
Pedro Mingueza.                                         

Cartell de la taula d’enguany.    
Autor: José Antonio Soldevilla.                                     

 En Juan María Perez i en Martí Rafel mirant la taula d’en 
Joan Niella.                                                          

Si voleu veure mes fotos d’aquest event les podeu 
mirar en el següent link:
http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.
php?p=133887&highlight=canyelles#133887

http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=133887&highlight=canyelles#133887
http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=133887&highlight=canyelles#133887
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 Aspecte d’aquest mineral. C.V: 12 x 9 mm. Col. i foto: Joan Abella i Creus.                                                         
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Hidroheterolita de la mina “Linda Mariquita”, el Molar,  Priorat, Tarragona
 Joan Abella i Creus (Sabadell), gemmòleg especialista en diamant per la ub

Les anàlisis del GMC

 Aquesta espècie mineral (ZnMn3+
2 O4·0,5H2O) es va 

trobar en exemplars molt representatius a la mina 
“Precaución”, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, 
Múrcia, però fins ara no s'havia descrit en cap jaci-
ment a Catalunya.
Vaig trobar aquesta espècie mineral a la mina 
“Linda Mariquita”, terme municipal del Molar, a 
la província de Tarragona, a l'interior de petites 
geodes al costat de l’esfalerita, on apareix en forma 
de crostes botrioides, de textura col·loforme de 
baixa compactació i disposada en capes concèn-
triques. Aquesta disposició en capes és el resultat 
de la substitució per pseudomorfosis de cristalls 
d’ankerita que, prèviament, van sofrir una pseudo-
morfosi per alteració, amb pèrdua volumètrica en-
tre les formes cristal·lines antigues, resultant una 
estructura relicta feble. Això explica el perquè de 
la separació física entre capes en alguns exemplars 
d’hidroheterolita, així com l'elevat contingut en 
ferro. També se la pot trobar omplint estretes fis-
sures; en aquestes circumstàncies, sol presentar-se 
en hàbit dendrític i pot cobrir diversos centímetres 
quadrats de superfície.
El color vira del gris acer fosc al negre, amb lluen-
tor submetàl·lica. La seva ratlla és de color  marró.
Pot formar mixtura amb anglesita i una mica de 
smithsonita. Apareix associada a cerussita, an-
glesita, nacrita, hidrozincita, esfalerita, baritina, 

hidròxids de ferro, galena, ankerita, hemimorfita, 
cronstedtita, i uns petits cristalls de linarita rics en 
seleni.
Tot i que he de destacar els magnífics cristalls 
de smithsonita, aquesta espècie està molt ben 

representada, amb una primera generació de 
cristalls mil·limètrics de color blanc a ivori clar, 
translúcids, normalment sobre ankerita i anteriors 
a la formació de la hidroheterolita; i una segona 
generació de cristalls idiomorfs que solen ser 
de mida inframil·limètrica, incolors, de transpa-
rents a translúcids, d’hàbit romboèdric perfecte i 
cristal·litzats sobre la hidroheterolita, aconseguint 
el conjunt una gran bellesa estètica.

 Patró SEM d’aquest mineral. Cortesia Joan Abella i Creus.                                                        
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 Primera mostra a estudi, que resulta ser arseniosiderita. C.V.: 9 mm. Col: Eugeni Bareche. Foto: Xavier Rodríguez.                                                                                 
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Anàlisi de dos minerals de la mina “Atrevida”, Vimbodí, Tarragona
Eugeni Bareche (Sant Feliu de Buixalleu) i Xavier Rodríguez (Terrassa)

« Vaig parlar dels minerals de Vimbodí (mina 
“Atrevida”) a “Mines de Catalunya”, de la revista 
Mineralogistes de Catalunya, vol. I, nº 13 i vol. IV, nº 
8. Era cap a 1990 i vaig trobar altres minerals per 
determinar. El company de sortides, Joan Viñals 
i Olià, que va fer l’anàlisi de la kahlerita, prime-
ra cita a Catalunya i Espanya, em va animar a fer 
una tercera entrega de Vimbodí i, així, durant uns 
quants anys vaig anar recollint mostres i ell fent les 
anàlisis. Però a la vegada, els minerals anaven a les 
fires a la meva taula i es així com altres persones 
van tenir coneixement de l’existència d’aquestes 
especies a Vimbodí. Passat el temps, crec que es 
de justícia, i com a homenatge a l’amic que vaig 
conèixer el 1967 i que ens va deixar massa aviat, 
donar els detalls i anàlisis de la trobada d’aquest 
minerals. » (E. Bareche)
L’Eugeni em proporciona quatre exemplars proce-
dents de la mina “Atrevida”, a Vimbodí; dos de cada 
mineral que volem estudiar. 

   La primera mostra, es tracta d’un mineral que 
forma petites crostes mamel·lonars de color marró 
fosc a gris verdós, emplenant les cavitats entre 
la baritina. La mostra es va trobar dins del filó 
de barita, en la part inferior del lloc conegut com 
“Malacate”
 (https://mineratlas.com/location/1600).
 Les primeres anàlisis de mostres similars les va 
fer en Joan Viñals amb EDS i aquestes ja mostraven 
Ca, Fe i As.   

Per a l’article actual hem fet un SEM-EDS 
de les mostres que tenim, essent el resultat 
consistent amb l’arseniosiderita   Ca2Fe3+

3 
[O2|(AsO4)3]·3H2O. 
Hem trobat petites quantitats de Cu i Pb que subs-
titueixen parcialment al Ca. A la mateixa mostra hi 
ha un cub grogós que, per l’hàbit i el color, recorda 
a la bariofarmacosiderita, però no hi ha gens de Ba 
i en realitat és fluorita. 

https://mineratlas.com/location/1600
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 SEM d’en Joan Viñals.                                            
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 Patró SEM, anàlisi cortesia Adolf Cortel. Grup Mineralògic 
Català, conveni amb els Serveis Científico-Tècnics de la U.B.                                           

Imatge SEM-EDS de la mostra a estudi. Cortesia: A. Cortel.                     

 Arseniosiderita. Mina “Linda Mariquita”, Priorat. 
C.V. : 4 mm. Col. i foto: Joan Abella. Les tres imatges són 
del llibre Minerals de Catalunya segle XX. E. Bareche.                          

 L’arseniosiderita és un arseniat que pertany al 
grup de la mitridatita. Cristal·litza en el sistema 
monoclínic. És un mineral secundari poc fre-
qüent format per l'oxidació de fases anteriors de 
l'arsènic. Al llibre “Minerals de Catalunya segle 
XX”, parlant dels jaciments on ha estat trobada 
l’arseniosiderita, l’Eugeni ens diu: “ A Queralbs, en 
agregats cristal·lins marronosos. A la mina “Lin-
da Mariquita” del Molar, en agregats botroïdals 
d’estructura concèntrica i fibroradiada, de color 
marró castany més o menys clar, amb conicalcoci-
ta, olivenita i altres minerals de Cu.”

 Simplesita. Mina 
“Atrevida”. C.V.: 5 mm. 
Col. i foto: Joan Viñals.                  

 Köttigita. Mina “Atrevida”. 
C.V.: 3 mm. Col.: Eugeni Ba-
reche. Foto: Joaquim Callén.                           

La segona mostra es tracta d’uns cristalls pris-
màtics tabulars a aciculars  de color verd amb 
disposició radial que apareixen a petites cavitats 
entre la barita. La mostra prové d’una zona per 
sobre de la galeria A (https://mineratlas.com/lo-
cation/1606).
 A visu, es semblant a la parasimplesita 
Fe2+

3[(AsO4)2]·8H2O o al seu dimorf simplesita i a 
la köttigita Zn3 [(AsO4)2]·8H2O, altres arseniats ja 
descrits per a la mina “Atrevida”. 
Hem fet SEM-EDS i el resultat és consistent amb 
l’annabergita Ni3[(AsO4)2]·8H2O. 

https://mineratlas.com/location/1606
https://mineratlas.com/location/1606
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Hi ha una petita quantitat de Ni substituïda per Co i 
Fe.  L’annabergita és un arseniat hidratat de níquel 
que pertany al grup de la vivianita i cristal·litza en 
el sistema monoclínic. Forma una sèrie de solu-
ció sòlida amb l’eritrita  Co3[(AsO4)2]·8H2O, en la 
que la substitució gradual del Ni pel Co va donant 
els diversos minerals de la sèrie virant del verd 
al vermell.  L’annabergita també forma sèrie amb 
l’hörnesita, en la que es va substituint el Ni pel Mg. 
A vegades podem trobar annabergita contenint Ca 
,Co, Mg, Zn o Fe com a impureses.

 Segona mostra a estudi, que resulta ser annabergita. C.V.: 9 mm. Col: Eugeni Bareche. Foto: Xavier Rodríguez.      

 Patró SEM-EDS (inf.) amb imatge (sup). 
Cortesia: Adolf Cortel.  

 Annabergita. Mina “Atrevida”. C.V.: 5 mm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.            

Especials agraïments a l’Adolf Cortel per les anàlisis de les 
mostres,  als serveis Científico-Tècnics de la Universitat de 
Barcelona, així com al servei d’anàlisis del GMC encapçalat per 
en Joan Manuel Ybarra, per vehiculitzar-los.
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Esquema i parades de l’itinerai. Ho podeu localitzar aquí: https://mineratlas.com/location/3099
P. Pàrquing. 1. Visió general de la Tuta de Colltort i descripció del substrat Eocè. 2. Relleus en costa, diàclasis i falles. 
3. Castell de Colltort: vista panoràmica de 180º de la ZVG. 4. Volcà de Fontpobra: vulcanisme estrombolià i dipòsits tipus 
spatter. 5. Volcà de Fontpobra: dic semianular basàltic. 6. Volcà de Fontpobra: dipòsits piroclàstics de caiguda i d’onada. 7. 
Volcà de Can Tià: dipòsits piroclàstics sobre paleosol. 8. Volcà de Can Tià: tres tipus de dipòsits piroclàstics. 
9. Volcà de Can Tià: cràter tipus maar. 10. Volcà de la Tuta de Colltort: un volcà atípic. Base cartogràfica de Google Earth.                                                                                                                          
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Itinerari geològic pels volcans de Sant Iscle de Colltort, Sant Feliu de 
Pallerols, Girona  Isaac Camps Gamundi(Terrassa)
Si parlem de volcans a Catalunya, fàcilment evo-
carem la imatge icònica dels volcans garrotxins 
de Santa Margarida, el Croscat o el Montsacopa, 
la punta de l’iceberg d’un fenomen geològic més 
extens que no sembla. Al nostre país hi ha pel cap 
baix una vuitantena de volcans o restes d’aparells 
volcànics neògens i quaternaris, una xifra que pot 
sorprendre però que s’explica en part perquè els 
volcans més antics, distribuïts per l’Empordà i la 
Selva, es troben entre bastant o molt erosionats i/o 
parcialment coberts per sediments, amb la qual 
cosa la fisonomia cònica típica no es reconeix. Això 
no treu interès científic, òbviament.
Tornant a la xifra anterior, si us sembla alta cal dir 
que la llista no es pot donar per tancada, doncs en 
els darrers 25 anys s’han descobert ben bé una vin-
tena de volcans o afloraments volcànics. El mapa 
pioner El vulcanisme de les comarques gironines 
(Pallí, 1981) identifica 35 volcans a la zona de la 
Garrotxa, mentre que la Carta vulcanològica de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa (ICGC, 2007) en llista 
63! Potser pensareu que un volcà no és pas una 

cosa tant petita com per passar desapercebuda i 
com pot ser que encara ara se’n descobreixin de 
nous. Les raons són variades: per una banda les 
campanyes cartogràfiques detallades de l’ICGC 
i altres han trobat petits afloraments esparsos, 
sobretot per l’Empordà i la Selva. En altres casos 
s’ha observat gràcies a tècniques geofísiques que 
hi ha volcans ocults sota erupcions posteriors, com 
per exemple, al Montsacopa. Algunes descobertes 
importants, com en el cas del Camp dels Ninots 
(Caldes de Malavella), són fruit de la reinterpreta-
ció d’afloraments coneguts de feia temps; i altres, 
com un dels que veurem en aquest article, la Tuta 
de Colltort, són fruit de la revisió de bibliografia 
antiga i un anàlisi més acurada de la topografia 
(avui, amb les dades LiDAR en obert, qualsevol 
mortal pot veure tot allò que amaga el bosc!).
Així doncs, l’objectiu d’aquest article es convidar-
vos a conèixer un conjunt volcànic molt interessant 
enclavat a la capçalera de la Riera de Sant Iscle 
(Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa), un espai de gran 
valor paisatgístic fora dels circuits més turístics i 

https://mineratlas.com/location/3099
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 Les vores del cràter i les parets (A), gairebé verticals, estan formades per gresos calcaris i per això hom pensava que es 
tractava d’un enfonsament càrstic. El seu fons és pla i cobert per un espès alzinar (veure parada 10) que només permet 
observar alguns retallons de dipòsits piroclàstics molt compactats, formats per fragments de mida mil·limètrica. Per sobre 
d’aquests dipòsits, i des de la base del cràter, hi ha un aflorament basàltic d’aspecte massiu i que només aflora en alguns 
marges de les feixes que s’esglaonen davant la Tuta, molt retreballada antròpicament i envaïda per falgueres (B).
Inicialment es pensava que era una petita colada i actualment s’interpreta con a restes de la xemeneia o neck. 
Foto: Agnès Peiró.                                      

massificats. Podreu gaudir de la visió panoràmi-
ca que des del Castell de Colltort es té de gairebé 
tota la Zona Volcànica de la Garrotxa i visitar tres 
volcans amb trets poc habituals en el context de 
la zona: el Fontpobra, el de Can Tià (un maar) i la 
sorprenent Tuta de Colltort. Possiblement els tres 
estiguin genèticament relacionats.
En el quilòmetre 61,5 de la carretera C-65 entre 
Sant Esteve d’en Bas i Sant Feliu de Pallerols, a mà 
dreta hi ha una pista que porta fins al llogarret de 
Sant Iscle de Colltort. Deixem el nucli de cases a la 
dreta i continuem fins a la capçalera de la vall de 
Sant Iscle. Al cap d’un km, cal agafar el trencall a 
l’esquerra cap a Mas Colltort. Al cap de poc hi ha 
uns camps on cal deixar el vehicle (P) i continuar a 
peu. A la dreta de la Cabanya de Colltort s’enfila un 
corriol pel bosc que passa per sobre de la masia; 
no us equivoqueu, doncs si agafeu el camí que va al 
Mas Colltort us portarà a un cul-de-sac.
Just després del mas, el camí arriba a un coll (1) on 
la vegetació s’obre i ens permet contemplar el ves-
sant oest del volcà de la Tuta de Colltort. Es tracta 
d’un volcà descobert l’any 1997 no sense certa 
polèmica inicial, fruit de la impossibilitat de trobar 
bons afloraments a causa de l’espessa coberta 

vegetal. La Tuta («cova») conforma una depressió 
ovalada, esbocada cap al sud-oest, de 100×130 m 
i uns 60 m de fondària. Aquest coll també és un 
bon punt per observar els gresos calcaris eocens 
que formen el substrat de la carena on s’assenten 
els volcans. Si mireu amb atenció, es poden trobar 
restes d’equinoderms, entre altres fòssils.
El camí, ara més ample, gira en direcció nord fins 
arribar a la Collada de Colltort. En aquests punt 
deixem el camí principal que baixa del dret al Pla 
de Sacot i prenem un corriol carener (2) cap a 
l’oest que mena en uns 10 minuts fins les runes del 
Castell de Colltort.
El Castell de Colltort té una de les panoràmiques 
(3) més interessants i completes del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
A primer cop d’ull es reconeixen els icònics volcans 
de Santa Margarida i el Croscat. Just a sota del cas-
tell hi ha el volcà de Comadega (o del Torrent, se-
gons l’autor) i a l’esquerra del Santa Margarida, el 
volcà del Puig de la Costa. Enmig d’aquests quatre 
conus hi ha els camps del Pla Sacot, una depressió 
endorreica que s’inunda en cas de fortes pluges. 
No és la única àrea endorreica que es pot veure 
des d’aquí. A l’esquerra, en el límit de la Carena 

racó de geologia
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 Volcans: 1 Volcà de la Garrinada. 2 Volcà del Montsacopa. 3 Volcà de Montolivet. 4 Volcans de Cabrioler. 5 Volcà del Puig 
Jordà. 6 Volcà de Pujalós. 7 Volcà del Croscat. 8 Volcà del Puig Safont. 9 Volcà del Puig de Martinyà. 10 Volcà de Santa 
Margarida. 11 Volcà Puig de Mar. 12 Volcà de Rocanegra. 13 Volcà de Puig Subirà. 14 Volcà de Comadega. 15 Volcà del Puig 
de la Costa.
Colades principals: A Altiplà de Batet de la Serra (volcà de Pujalós). B Fageda d’en Jordà (volcà del Croscat). C Bosc de Tos-
ca (volcans de Cabrioler o volcà del Puig Jordà).
Conques endorreiques: a Pla de Sacot. b Pla del Casals (Cooperativa La Fageda). c Pla del Vilà. d Basses de Can Jordà. 
e Pla de Llacs (Font Moixina).
Foto: Juan Martín.                     

del Corb amb l’extensa Fageda d’en Jordà es poden 
veure les Basses de Can Jordà, fruit de l’efecte 
presa de la colada del Croscat que barra el pas dels 
torrents que baixen de la muntanya. En la verda 
uniformitat de la Fageda sobresurten dos petits 
volcans: el de Puig Jordà (al costat de les basses) i
els dos cons siamesos del volcans de Cabrioler. 
A la costa est del Santa Margarida hi ha dos edifi-
cis cònics units per la base que destaquen per les 
seves dimensions: el volcà de Puig Subirà i el volcà 
de Rocanegra, amb un cràter de ferradura encarat 
al NE.
Ara és el moment de fixar la mirada més lluny. Al 
nord del Croscat destaca l’altiplà de Batet de la 
Serra, amb suau pendent vers Olot. Es tracta d’una 
extensa colada basàltica d’uns 75 m de potència 
emanada molt probablement pel volcà de Pujalós 
(el turó cònic que corona l’altiplà) i altres edificis 
més desgastats que afloren en forma de neck a 
l’altiplà (es reconeixen perquè no estan cultivats). 
Amb una datació d’uns 250.000 anys, es consi-
deren la manifestació volcànica més antiga de la 
zona. Si teniu temps, us recomano completar el dia 
anant fins als peus del Pujalós per tenir la panorà-
mica des del punt oposat.
Per últim, a l’est, es distingeix Olot, rodejat dels 
seu tres volcans: el Montsacopa, la Garrinada i el 
Montolivet.Desfem camí i tornem a la Collada de 
Colltort. Continuem carenant, ara vers llevant. 

 El camí transita al caire de la cresta d’una carena que és 
un relleu en costa travessat per diàclasis eixamplades que 
conformen passos molt estrets. Foto: Isaac Camps.                                        

racó de geologia
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1. Dipòsits de caiguda estrombolians, bàsicament gredes. Constitueixen el conus del volcà de Fontpobra. 2. Gredes amb 
fragments lítics que denoten activitat freatomagmàtica. Constitueixen el con del volcà de la Tuta. 3. Gredes amb fragments 
lítics que denoten activitat freatomagmàtica. Constitueixen el con del volcà de Can Tià. 4. Mantell de gredes ben classifi-
cades, d’origen estrombolià amb alguna intercalació d’onada piroclàstica. Procedeixen dels volcans de Fontpobra i de Can 
Tià. 5. Colada piroclàstica d’origen freatomagmàtic associada al volcà de Can Tià. Es tracta d’un material poc habitual en 
l’àmbit del volcans olotins. 6. Neck del volcà de Fontpobra. 7. Neck del volcà de la Tuta de Colltort. 8. Dic basàltic del volcà 
de Fontpobra (no visible en la imatge). 9. Colada basàltica dels volcans de Fontpobra i Can Tià. 10. Blocs i bombes soldats 
procedents d’una erupció fissural (spatter-cone) del volcà de Fontpobra. 
En vermell la vora dels cràters. En negre, la falla principal. El groc, un itinerari circular recomanat. Adaptació de la Carta 
vulcanològica de la Zona Volcànica de la Garrotxa (ICGC, 2007) sobre la base cartogràfica de Google Earth.

El corriol discorre entre gresos fins arribar un punt 
(4) on el paisatge canvia. El terreny conforma un 
petit i suau collet on la fageda s’esclarissa i convi-
da a fer un pícnic. Hem arribat al peu del volcà de 
Fontpobra. Per veure algun aflorament del conus 
volcànic, no queda més remei que anar bosc a 
través, ascendint frontalment i deixant el camí a la 
dreta per intentar arribar a la boca del cràter, que 
té forma de ferradura i està esbocat cap el SO. 
A la boca hi ha alguns afloraments constituïts per 
un caos de blocs irregulars semisoldats (spat-
ter) que corresponen als materials típics que 
s’acumulen prop de la xemeneia d’un con estrom-
bolià.  Cal tornar al camí que hem abandonat i 
continuar-lo en direcció est. Notareu com el traçat 
del corriol circumda la topografia suau i cònica del 
volcà. Al cap d’uns centenars de metres, a la dreta 
del camí, trobareu un muret de basalt que corres-
pon a una estructura molt poc comuna en l´àmbit 
del parc (5): un dic semianular (a Catalunya i ha un 
altre volcà, però, que té un dic anular complet: el 
Puig de la Garrinada). 

En el cas del Fontpobra, com és un volcà esbocat, 
només en té mig.
En arribar al Collet de Fontpobra, un corriol des-
cendeix abruptament vers la surgència de la Font 
Pobra. Baixant, ja veureu que el sòl està constituït 
per pedruscall relliscós de fragments de greda. 

   Spatter del Fontpobra. Foto: Lluís Martorell.

racó de geologia



INFOMINER - 69, 2/2017

Dic semianular del volcà de Fontpobra. Hom interpreta aquest tipus d’estructures com a una intrusió del propi basalt que 
alimenta el volcà, refredat abans de sortir a l´exterior i a favor de fractures distensives properes al conducte volcànic. 
Foto: Isaac Camps.

   Dipòsits piroclàstics (localment, greda) de caiguda. Hauríem de respectar el nostre patrimoni geològic i evitar actes van-
dàlics con fer inscripcions i arrencar material en un parc natural. Foto: Isaac Camps.

   El nivell en forma de falca del terç inferior de la imatge 
correspon a un dipòsit d’onada piroclàstica. 
Foto: Isaac Camps.

En arribar a la font, cal baixar per la pista en di-
recció sud deixant uns camps a l’esquerra. Al llarg 
d’aquest camí hi ha uns fantàstics afloraments de 
greda (6).  Es tracta de dipòsits piroclàstics proce-
dent dels volcans de Fontpobra i de Can Tià. Són 
piroclasts majoritàriament de caiguda, és a dir, els 
fragments de lava eruptats s’han projectat vers 
l’atmosfera on s’han refredat i han caigut, sòlids, a 
terra per projecció balística o per decantació gravi-
tatòria d’un núvol de cendres i lapil·li. 
Aquests tipus de piroclasts es caracteritzen 
perquè tenen una estratificació massiva o en 
planoparal·lela ben classificada per mides. Ara bé, 
si us hi fixeu hi ha alguna intercalació on les capes 
de greda tenen laminació i creua altres estructures 
més pròpies dels sediments detrítics. Aquest nivell 
correspon a curts episodis molt explosius on els 
piroclasts no s’enlairen vers l’atmosfera  sinó que 
surten projectats a gran velocitat arran de terra 
format una onada roent.
El camí arriba a la Collada de Fontpobra on trobem 
una pista forestal. Cal agafar-la cap a la dreta, en 
direcció la masia de Can Tià i Sant Iscle de Colltort, 
vorejant el cràter de del volcà de Can Tià. 
Un aflorament interesant, que podreu veure durant 
el camí a mà esquerra (8), mostra com entre el 
substrat de gresos eocens, els piroclast van fossilit-
zar i “torrar” la capa sòl que aleshores ocupava el 
bosc. 
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El camí avança i en arribar davant de la masia de 
Can Tià hi ha una petita explotació d’on s’extreia 
greda. Es tracta d’un aflorament molt interessant 
d’uns 10 m de potència on s’hi reconeixen tres 
tipus de materials.
A la base hi ha uns 6 m d’escòries molt bastes i 
vesiculades, sense estratificació. A sobre hi ha un 
nivell de mig metre constituït per capes molt ben 
estratificades en que s’alternen les de cendres vol-
càniques amb les de bretxes de fragments de roca 
del substrat eocè. 
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Gredera de Can Tià. Es veuen els tres nivells: els irregulars, 
els que contenen fragments de roca del substrat i el tuff. 
Foto: Lluís Martorell.

 Interior del cràter del volcà de Can Tià. Foto: Isaac Camps.

A la part superior, dipòsits d’onada piroclàstica, distingibles 
per mostrar una estratificació més pròpia de sediments 
detrítics. A sota, de color ocre, el sòl que ocupava el bosc 
anterior a la deposició dels piroclasts. Foto: Jos Carbonell.

Per últim, hi ha un dipòsit de colada piroclàstica. 
Aquesta seqüència ens narra la història del volcà 
de Can Tià. El nivell inferior ens diu que el volcà va 
tenir una primera fase estromboliana que confor-
maria un conus típic. 
El segon ens diu que, en una fase posterior, el 
magma ascendent interaccionà amb l’aigua del 
subsòl produint un tipus d’erupcions anomenades 
freatomagmàtiques que arrenquen material del 
substrat (d’aquí que abundin els fragments de gres 
i calcària). La darrera fase és semblant a l’anterior, 
però la interacció aigua-magma tingué lloc a més 
fondària, fou més violenta i comportà la destrucció 
total del conus estrombolià per donar lloc a l’actual 
volcà de Can Tià, de tipus maar. 

Per observar bé com és un maar val la pena accedir 
per un corriol a la l’interior del cràter (9). 
Els fons és pla i té uns 270 m de diàmetre i uns 20 
m de fondària màxima. Els maar no tenen forma de 
conus abrupte; més aviat són com una anella. Això 
es deu a que són fruit d’una explosió molt vio-
lenta amb focus al subsòl (com un assaig nuclear 
subterrani) i, aleshores, el terreny col·lapsa i el 
material surt projectat ran de terra formant una 
colada roent que més o menys circula encaixonada 
per les depressions del terreny. És com una mena 
d’esllavissada fluida i supersònica a alta tempera-
tura  formada de gas (bàsicament hi ha molt vapor 
d’aigua evaporat sobtadament del subsòl), lava i 
fragments de roca dels substrats.
Un cop vorejat el cràter, el camí porta a una pista 
asfaltada que passa per davant del volcà de la Tuta 
de Colltort (10), des d’on tenim una perspectiva 
frontal d’aquest volcà ja descrit anteriorment.
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Seguint els Xaragall amb el professor Mata-Perelló
Josep María Mata-Perelló (Manresa), Xavier Rodríguez (Terrassa), Carles Rubio (Abrera) i 
josep Barnés (Caldes de Malavella)

Amb aquesta nova secció i de la mà del professor Josep M. Mata-Perelló tornarem a fer els recorreguts 
publicats a la revista Xaragall, actualitzant les indicacions i els continguts, aportant iconografia d’interès 
geològica i mineralògica i presentant nous recorreguts que encara no s’han publicat.
Començarem amb el “Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques de la Selva i 
del Gironès: des de Sils a Caldes de Malavella, per Vidreres i per Llagostera”, revista Xaragall nº 327, 
del març del 2008  i la reedició del mateix recorregut a la revista Xaragall nº 478, el maig del 2013.  
ADVERTIMENT PREVI
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efec-
tuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - 
CONDICIONALS.
En aquest itinerari, tot i que els camins són prou bons, cal tenir cura en alguns trams dels mateixos, per tractar-se de 
trajectes per pistes de muntanya. Aquest és el cas, per exemple,de l'aproximació a les antigues explotacions de fluorita 
de Can Magre (Vidreres).  En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de 
tot el recorregut de l'itinerari.

Google 2017. image Landsat/Terrametrics.[ Ortofoto que indica els punts  
on hem de parar durant el recorregut, modificat de Google Earth]. 
Recuperat el 17 d’agost 2017.                    

BREU INTRODUCCIÓ
La totalitat del recorregut del present itinerari discorrerà, integrament pel Sistema Mediterrani, i ho farà 
molt desigualment a través de dos dels seus sectors més representatius.
Concretament, ho farà per la Depressió Prelitoral Catalana, i també per la Serralada Litoral Catalana, per 
la qual discorrerà pels trams finals de l'itinerari.
Així, el recorregut de l'itinerari s’iniciarà a la Depressió Prelitoral Catalana, i més concretament, a la locali-
tat selvatana de Sils, on s’efectuarà la primera aturada, prop dels estanys.
Tot seguit, el recorregut penetrarà a la Serralada Litoral Catalana, per la qual es farà un breu recorregut 
amb la finalitat d'anar cap a les mines de Can Magre, a les quals es farà una nova aturada. Més endavant, 
després d'anar a les mines de Santa Seclina, es tornarà a penetrar a la Depressió Prelitoral Catalana, tot 
anant cap a la localitat de Caldes de Malavella, per on es faran dues noves aturades.
També cal dir, per d'altra banda, que el recorregut del present itinerari es desenvoluparà per dues co-
marques de la regió de Girona. Concretament per la de la Selva (on s'iniciarà), i per la del Gironès (per on 
transitarem molt breument). 
OBJECTIUS FONAMENTALS D'AQUEST ITINERARI
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari geològic i mineralògic, són els 
següents:
1.- Observació i estudi de les característiques estructurals de la Depressió Prelitoral Catalana (part inte-
grant del Sistema Mediterrani), per la qual es circularà pels voltants de la població de Sils. I, tanmateix 
pels voltants de la població de Caldes de Malavella.
2.- Estudi i reconeixement dels materials miocènics que reblen la Depressió Prelitoral Catalana; i també 
dels granítics, que afloren a diferents indrets de la mateixa, dintre dels seus sectors corresponents a la 

denominada "depressió de la Selva", pels indrets 
esmentats a l'apartat anterior, entorn a Sils i a Cal-
des de Malavella, fonamentalment.
3.- Observació i estudi de les característiques 
estructurals de la Serralada Litoral Catalana, pels 
voltants de les Mines de Can Magre (Vidreres) i de 
les Mines de Santa Seclina (Llagostera).
4.- Estudi i observació dels materials paleozoics 
(fonamentalment de l'ordovicià); així com dels 
granítics i granodiorítics, els quals constitueixen 
la Serralada Litoral Catalana, dintre dels sectors 
esmentats a l'apartat anterior.
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5.- Observació de les estructures volcàniques mio-pliocèniques de la Zona Volcànica de la Selva; així com 
dels seus materials volcànics, que trobarem a diferents indrets del recorregut, com pels voltants de Sils.
 Aquestes estructures volcàniques es troben situades tant a la Depressió Prelitoral Catalana com a la pro-
pera Serralada del mateix nom.
6.- Estudi i descripció de diferents mineralitzacions situades al llarg del recorregut, com les següents, 
d'acord amb el següent ordre:
6A) de les mineralitzacions filonianes de F-Ba, que trobarem a diferents indrets del recorregut, com a les 
Mines de Can Magre (Vidreres), Mines de Santa Seclina (Llagostera) i al Puig Moleres de Caldes de Ma-
lavella, les quals es troben encaixades entre els materials granítics de la Serralada Litoral Catalana i de la 
Depressió Prelitoral Catalana, segons els llocs.
6B) i de les formacions d’òpal (els denominats ninots de Caldes), situades a diferents indrets del terme de 
Caldes de Malavella, entre els materials granítics acabats d'esmentar al paràgraf anterior.
7.- Observació de les diferents explotacions mineres, tant de les relacionades amb les mineralitzacions 
esmentades a l'apartat anterior, com de les situades a Ca l'Oller (dintre del terme de Maçanet de la Selva).
8.- Observació, si és possible, de l'Estany de Sils, el qual es troba situat prop d'aquesta població, al bell mig 
de la Depressió Prelitoral Catalana.
9.- Observació de les surgències d'aigües termals, situades a diferents indrets del terme de Caldes de Mal-
avella, les quals són utilitzades com a aigües mineromedicinals.
10.- Anàlisi de la situació del Patrimoni Geològic i Miner, dintre de la comarca de la Selva; i en particular 
del corresponent a la Zona Volcànica de la Selva. Aquest important patrimoni es troba malmès a diferents 
indrets de la comarca, com succeeix a antigues pedreres.

PARADA 1 - CONDICIONAL. ESTANYS DE SILS, (terme municipal de Sils,comarca de la Selva).
El recorregut s'iniciarà a la població de Sils, i més concretament a  l’estació de Sils, on hi ha actualment un 
gran aparcament i des d’on s'anirà directament cap als Estanys de Sils, tot agafant el carrer de l’Estany i 
baixant fins la riera de Santa María.  En arribar-hi caldrà fer la present aturada, si s'escau. Així, des de la 
parada anterior, s 'haurà efectuat un recorregut proper als 0'5 km. Tot aquest breu recorregut, s 'efectua 
integrament per la Depressió Prelitoral Catalana entre afloraments de granits i de granodiorites; tot i que, 
uns i altres, es troben sovint recoberts per terrenys quaternaris. En aquests granits s’havien trobat cris-
talls de quars fumat que podem veure en algunes col·leccions. En aquest indret, hi ha una interessant zona 
endorreica, la qual va donar lloc a la formació dels Estanys de Sils. El 1851, per motius de salubritat es fan 
les obres de dessecació dirigides per l’enginyer agrònom J. Bayer i es construeix definitivament la sèquia 
de Sils. En l'actualitat aquests estanys s’han recuperat (el 2004 va haver moviments de terres trobant-se 
també exemplars)  i es pot fer un recorregut perifèric que passa per diverses casetes d’observació d’aus 
migratòries. Tota la informació la trobareu aquí:  
http://estanydesils.cat/ca/39-catala/coneix/260-exposicio-permanent
Localització exacta aquí:  https://mineratlas.com/location/3089

RECORREGUT DE L'ITINERARI  
Les parades de l'itinerari les podem trobar seguint els links a MinerAtlas. També pot ser de gran ajut la 
consulta dels plànols geològics del ICGC números 366-1-1, 365-2-1, 333-2-2 i 334-1-2.    

 Vista dels estanys (maig 2017). Foto: Xavier Rodríguez.             Quars fumat obtingut durant la dessecació dels 
estanys de Sils. Col·lecció Folch. Foto: F. Varela.      

http://estanydesils.cat/ca/39-catala/coneix/260-exposicio-permanent
https://mineratlas.com/location/3089
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Basalt amb vacuoles. Mides: 6 x 4 x 3 cm. 
Foto i col.: Xavier Rodríguez.                     

Vista de la pedrera actualment inactiva (juliol del 2017). 
Foto: Xavier Rodríguez.                

 Disjunció lenticular i vertical als basalts de la pedrera a la 
zona sud. Foto: Xavier Rodríguez.               
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 Tall vertical de la pedrera  
on es veu el basalt que ha 
patit disjunció lenticular i 
vertical. 
Foto: Xavier Rodríguez.        

PARADA 2 - CONDICIONAL. EXPLOTACIÓ DE CA L’OLLER, (terme municipal de 
Maçanet de la Selva, comarca de la Selva). 
Des de la parada anterior, cal retornar a Sils, per tal de continuar després per la 
carretera comarcal C-63, fins la rotonda i agafar la carretera nacional N-II. En 
trobar-la, ens caldrà agafar-la per tal d'anar cap al sud, fins trobar la cruïlla amb 
la carretera comarcal C-35 que caldrà agafar per tal d'anar cap a Maçanet de la 
Selva. Després de sobrepassar el poble, caldrà arribar fins a les immediacions 
del Turó de Ca l’Oller. En arribar-hi, farem la present aturada a la pedrera del 
mateix nom, després de recórrer uns 10 km, des de la parada anterior.
En aquest recorregut, haurem anat transitant per entre afloraments dels mate-
rials granítics i granodiorites que constitueixen el subsòl de la Depressió Litoral 
Catalana, en la qual ens continuem trobant.
Tot i els afloraments dels materials acabats d'esmentar, també se'n troben de 
caràcter basàltic, com els que afloren a l’ indret on ara som. Aquests basalts han 
patit aquí una disjunció lenticular o en lloses. La disjunció lenticular es produeix 
quan la corrent de lava encara és en moviment, per exemple per realimentació 
del flux des del centre emissor , i les bombolles de gas es disposen en plans 
paral·lels a la direcció de l’avançament. A mida que es refreda la lava, aquests 
planells faciliten la formació d’una fractura horitzontal. Aquests materials for-
men part de la Zona Volcànica de la Selva. Precisament, en aquest indret es troba 
una explotació dels darrers materials esmentats. Actualment hi ha dos pedreres 
a la zona; Pedrera del Rei de la cendra, i més al nord, Pedreres de Can Figueres. 
Aquests materials, després de trintxar-se, s'utilitzen com a àrids per a la cons-
trucció.  Localització exacta aquí:  https://mineratlas.com/location/298
Els minerals d’interès col·leccionístic que podem trobar en aquest indret són molt escassos ja que els 
xenòlits dintre dels basalts són de mida molt petita i les vacuoles on es podrien formar minerals com zeo-
lites són també molt petites; malgrat això sí que es poden trobar nontronites semblants al que passa als 
basalts de Can Súria.

Mineral dintre d’una vacuola del basalt. C.V.: 5 mm.  
Pendent d’anàlisi. Foto i col.: Xavier Rodríguez.

https://mineratlas.com/location/298
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PARADA 3. MINES DE CAN MAGRE (terme municipal de Vidreres, comarca de la Selva).

Des de la parada anterior, cal retornar a Maçanet 
de la Selva, per la C-35, amb la intenció d’arribar 
a la sortida Santa Seclina- Can Carbonell, des 
d’on circulant paral·lels a la carretera anirem cap 
el Molí de la Selva agafant el trencall a l’esquerra 
que va a Can Poc. Aquest camí només apte per a 
tot terrenys ens portarà fins el dipòsit d’aigua, on 
aparcarem i d’aquí baixarem a les mines. Així, des 
de la parada anterior s’haurà efectuat un recorre-
gut proper als 13 km. En aquest recorregut, hem 
circulat integrament per entre els afloraments 
granítics de la Depressió Prelitoral Catalana. Més 
endavant, prop de Vidreres s’haurà entrat a la 
Serralada Litoral Catalana, continuant-se trobant 
afloraments paleozoics, constituïts fonamental-
ment per granits.
En aquest indret es troba una mineralització 
filoniana, Aquesta encaixa entre els esquists 
paleozoics que molt probablement pertanyen a 
l’Ordovicià. Aquesta mineralització ha estat ex-
plotada durant força anys, per tal de beneficiar la 
galena, la fluorita i la baritina.
  

Desprès dels últims estudis realitzats en aquestes mines (Rodríguez et al., 2016) els minerals presents 
són:  GALENA, PIRITA, CALCOPIRITA, FLUORITA, GEARKSUTITA, GOETHITA, CORONADITA, 
QUARS, CERUSSITA, CALCITA, BROCHANTITA, BARITA, WULFENITA, PIROMORFITA, FOS-
FOHEDIFANA I ANDALUSITA (VAR. QUIASTOLITA). 
Localització exacta aquí: https://mineratlas.com/location/316

 Galeria de la mina amb filons de fluorita. Foto: Joan Rosell.      

 Cub de galena. Mides del cub: 5x5 mm. 
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                       

 Calcopirita. C.V.: 9 mm.
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                       

 Cubs de fluorita. C.V.:7,5 cm.
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                       

 Gearksutita. C.V.:7mm. 
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                       

 Gearksutita blavosa, tota una raresa. 
C.V.: 2 mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                       

 Goethita. C.V.: 3mm.
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                       

https://mineratlas.com/location/316
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 Cerussita. C.V.: 4 mm.                      
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                  

 Goethita. C.V.:6 mm. 
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                       

 Coronadita. Diàmetre: 3mm. Col.:
 Pep Ignacio. Foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                               

 Quars. C.V.: 2,6 cm. 
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                              

 Brochantita. C.V.: 5 mm.  Col. i foto:   
 Xavier Rodríguez.                                                                                                                       

 Barita. C.V.: 2,4 mm.
 Col. i foto: Joan Rosell.                                                                                                                       

 Wulfenita sobre piromorfita. Geoda: 
 9 x 4 mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                            

 Piromorfita. Mides: 3 x 3 mm.                                                                                                                          
Col.:Pep Ignacio. Foto: Xavier Rodríguez.               

 Piromorfita. C.V.: 8 mm.                                                                                                                          
Col. i foto: Xavier Rodríguez.               

 Wulfenita sobre piromorfita. C.V.: 1,8 
mm. Col.: E. Téllez. Foto: J.A.Soldevilla.                                                                                                                 

 Wulfenita. C.V.: 4,5 mm. 
 Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                                   

 Wulfenita. C.V.: 2 mm.                    
 Col.:Pep Ignacio. Foto: J.A.Soldevilla.                                                                                                   

 Piromorfita. C.V.: 2 mm. Col.: E. Téllez. 
Foto: J. A. Soldevilla.                                                                                                           

 Cristalls de piromorfita. C.V.: 7 mm. 
 Col: E. Téllez. Foto: Xavier Rodríguez.                                                                                                            

 Quiastolites. C.V.: 1,5 cm. 
Col.: Xavier Rodríguez. Foto: Martí Rafel.                                                                                                            



INFOMINER - 69, 2/2017

Boca enrunada a la dreta de la piqueta i terregalls a 
l’esquerra (abril 2017). Foto: Xavier Rodríguez.
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PARADA 4. MINES DE SANTA SECLINA (Santa Seclina, terme municipal de Llagostera, comarca de la Selva).
Des de la parada anterior, cal retornar cap a Santa Seclina i endinsar-se als seus carrers. A la zona delimi-
tada entre el carrer Bosc pel nord i el carrer de la Plana per l’oest trobareu el que queda d’una de les an-
tigues mines de baritina de Santa Seclina. En arribar-hi, caldrà fer la present aturada, desprès de recórrer 
uns 8 km des de l’anterior. En aquest trajecte hem anat circulant per entre els afloraments paleozoics que 
constitueixen la Serralada Litoral Catalana, on ara ens trobem situats. Aquests materials es troben consti-
tuïts per granits, granodiorites i per esquists de l’Ordovicià. En aquest indret es troba una mineralització 
filoniana encaixada entre els materials paleozoics de l'Ordovicià. Moltes d'aquestes explotacions es troben 
totalment enrunades, havent-se produït ja una acceptable "restauració espontània" . Localització exacta 
aquí: https://mineratlas.com/location/3031
 El mineral majoritari és la BARITINA. També es troben indicis de FLUORITA, ESFALERITA i GALENA. Tan-
mateix es troben minerals d’alteració, fonamentalment GOETHITA (limonítica).

Si fem una recerca al BOPGH trobem referència a 
quatre mines a la zona de Santa Ceclina:
 L’any 1843 amb expedients números 68 i 99 la 
mina de ferro “Triunfante” amb 99 pertinences, a 
nom de Jacinto Corrius i cia localitzades en te-
rrenys de Jaime Morell a Santa Ceclina. El mateix 
any amb expedient número 271 la mina de plom 
“Buena” , a nom del mateix Jacinto Corrius en 
terrenys de Salvio Fuya a Llagostera. L’any 1862, 
la mina de plom “Carmen”, a nom de Martin Roig, 
ferrer de Riudarenes, « en término de Caldes de 
Malavella, partida de Turó de Sta. Seclina, lindando 
a norte y sur con tierras de Don Tomás Carbonell 
de quien es propiedad el terreno y a este y oeste 
con las de D. Jaime Morell. »

Des de la parada anterior, cal reprendre l’autovia 
C-35, per tal d’anar cap a Llagostera desviant-se 
per la C-842 i  enllaçant  amb la Gi-674 per anar a 
Caldes de Malavella. En arribar-hi ens caldrà sortir 
per la carretera local Gi-673 nII a l’alçada del bal-
neari Vichy fins arribar just a la sortida de Caldes 
a l’esquerra de la carretera a les immediacions de 
Can Pou al costat del conjunt d’habitatges Nostra 
Senyora de la LLum, on farem  una nova aturada. 
Així, des de la parada anterior caldrà fer uns 15 
km de recorregut, aproximadament. Inicialment, 
aquest recorregut s’haurà efectuat entre els ma-
terials paleozoics de la Serralada Litoral Catalana. 
Tot i així, ben aviat haurem tornat a penetrar a la 
Depressió Prelitoral Catalana, per entre els quals 
anem circulant des de la sortida de Llagostera. En 
aquest trajecte haurem trobat afloraments dels 
granits i granodiorites que la constitueixen. 
En aquest indret, que es diu “camp dels ninots”, hi 
ha un aflorament dels leucogranits abans esmen-
tats, amb una notable presència de formes arro-
donides d’ÒPAL. Aquestes formes reben el nom 
de “ninots de Caldes”.  Localització exacta aquí: 
https://mineratlas.com/location/1828

PARADA 5. CAN POL , CAMP DELS NINOTS(terme municipal de Caldes de Malavella, comarca de la Selva). 

 Òpal (var. menilita). 5x2x1 cm. Col i foto: X. Rodríguez.

https://mineratlas.com/location/3031
https://mineratlas.com/location/1828 
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Mes informació sobre el camp dels ninots i les ex-
cavacions fetes fins ara aquí: http://calaix.gencat.cat/
bitstream/handle/10687/122529/9_Camp_dels_Ninots_Trib-
dArq_2012-2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y

PARADA 6 - CONDICIONAL. FONTS D’AIGUA TERMAL (terme municipal de Caldes de Malavella, comar-
ca de la Selva). Des de la parada anterior, cal retornar cap a Caldes de Malavella, travessant la població, i 
anant cap al NE de la mateixa. En arribar a les fonts d’aigua termal caldrà fer la present aturada, després 
de recórrer una distància de poc més de 1 km. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels 
materials granítics i granodiorites que constitueixen el subsòl de la Depressió Litoral Catalana, on estem 
ara situats. En aquest indret, es pot gaudir de l’observació de les fonts d’aigua termal. Així, aquí l’aigua 
brolla a elevada temperatura. Aquesta aigua és d’origen termal: l’aigua superficial s’ha anat filtrant, du-
rant força temps, enriquint-se en diferents sals minerals i incrementant la seva temperatura. Aquí podeu 
consultar les fonts que hi ha i la seva ubicació i un altre link sobre la radioactivitat de les aigües de Caldes. 
www.visitcaldes.cat/ca/que-fer/salut-i-bellesa/aigua-termal                    
 http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/24/posts/aguas-minerales-radiactivas-11822

 <<La variedad llamada menilita abunda en un paraje de Caldas 
de Malavella, llamado Plá dels minots ó Camp dels mijos,donde 
los recogen como curiosidad los bañistas. Nosotros también
llevamos de allí ejemplares de formas caprichosas remedando 
algunos muñecos, como indica la etimología del nombre, general-
mente blancos y azulados por excepción>>. Calderon. (1910). 

ICGC. Mapa geològic 1/25:000, Santa Colo-
ma de Farners, full (333-2-2). Obtingut el 15 
d’Agost del 2017 de www.icgc.cat.                                                                                                 

Mapa geològic IGCC. Detall de la zona del camp dels Ninots i del Puig Moleres. 
Qe: argiles amb nòduls centimètrics d’òpal; els sondatges mostren un gruix que 
supera els 50m. Dipòsits lacustres endorreics que omplen el cràter, amb restes de 
vertebrats i flora fòssil. S’atribueixen al Pleistocè. Nvcl: dipòsits heteromètrics de 
piroclasts que formen el con volcànic atribuïts al Pliocè. NPsa: gresos arcòsics de 
granulometria variable entre fina i mitjana amb intercalació de nivells de lutites. 
Aquests gresos, lutites i conglomerats silicificats amb ciment d’òpal formen part 
del sistema de ventalls al·luvials de la conca neògena de la Selva, atribuint-se al 
Pliocè. Qac1:llims i argiles amb sorres de gra fi i còdols heteromètrics aïllats.
Nbc: basalts olivínics que formen restes de colades de lava amb fenocristalls 
de plagiòclasi, olivina i augita en una matriu de gra fi. S’atribueixen al Pliocè.          
Ggr: granits biotítics de textura inequigranular. Són roques ígnies plutòniques 
associades al magmatisme de l’orogènia hercínica.        

 Òpal. Mides: 36 x 24 cm. Col. i foto:  
Eloi de San Martín.                                                                                            

Nòdul en una de les pedreres del Puig 
Moleres. Foto: Xavier Rodríguez.                                                                                   

 Ortofoto modificada, indicant totes les 
pedreres de la zona. Font: Vissir3, ICGC.                                                                                                  

Vista del camp dels Ninots amb Can Pol a l’esquerra i el 
grup de vivendes “Nostra Senyora de la Llum” al fons (estiu 
2017). Foto: Xavier Rodríguez.  

PARADA 7 - PUIG MOLERES O PUIG DE LES FORQUES, “Mina Asunción” (terme municipal de Caldes de Mala-
vella, comarca de la Selva). 
Des de la parada anterior, cal fer un breu desplaçament (de menys de 0’750 km), per tal d’arribar fins a la 
vora del cementiri, al costat del puig Moleres. Aquí farem la present aturada.

http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/122529/9_Camp_dels_Ninots_TribdArq_2012-2013.pdf?seq
http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/122529/9_Camp_dels_Ninots_TribdArq_2012-2013.pdf?seq
http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/122529/9_Camp_dels_Ninots_TribdArq_2012-2013.pdf?seq
http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/24/posts/aguas-minerales-radiactivas-1182
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 Òpal(xilòpal).Mides: 6,6x6,1x5,2 cm.
  Col. i foto: Martí Rafel.                                                                                  

Òpal .Mides: 4,5 x 3,7 x 2,8 cm.             
Col. i foto: Martí Rafel.                                                                                    

 Sílex amb cristalls de quars.Mides: 3,5 x 
3 x 2,5 cm. Col. i foto: X. Rodríguez.                                                                                            

A:pedrera convertida en 
el Parc de les Roques.                                                                                

B:pedrera de l’estany 
amb Can Rufí davant.                                                                               

C:pedrera prop del 
cementiri.                                                                               

D:pedrera a la part alta 
del turó dintre del bosc.                                                                               

E:pedrera mes a l’est. 
Fotos: X. Rodríguez .                                                                              

En aquest recorregut haurem tornat a penetrar a la Serralada Litoral Catalana, trobant-nos afloraments de 
granits i de granodiorites, així com sorres arcòsiques, com els que es troben a l’ indret on ara som. 
Per altra banda, en aquest indret, aquests materials es troben travessats per petits filonets de BARITINA 
i de QUARS. També es troben presents altres minerals com: GOETHITA (limonítica), FLUORITA, CALCITA, 
ÒPAL i SEPIOLITA. Localització exacta aquí: https://mineratlas.com/location/979
La història minera de Caldes de Malavella està marcada per les pugnes entre els principals beneficiaris 
dels manantials d’aigües minero-medicinals i els promotors que volien obrir concessions a la zona per 
mineral de ferro.  Al BOPGH consta que el 1894, Alejandro Pons Cot demana 4 pertinences per a una mina 
de ferro amb el nom de “Cecilia”, localitzada al voltant de la capella de Sant Grau. Aquesta mina, amb els 
anys, passa a mans de Rosa Gresa, vídua de Picó i directora de “Agua Imperial”.
 Els problemes arriben quan el 1923 se sol·liciten les concessions “La Defensa” i “Asunción”. El gener del 
1923, Antonio Batlle Gené (Vichy Catalán S.A.), sol·licita 70 pertinences per a una mina d’àcid carbònic 
al Puig de les Ànimes amb expedient nº 2294 i amb el nom de “La Defensa”; el mateix any,  Juan Roig i 
Paris (Industrias Mineras S.A.), sol·licita 100 pertinences per a una mina de ferro localitzada al voltant de 
Can Rufí amb expedient nº 2295 i amb nom de “Asunción”. Això fa que Narciso Pla Deniel, propietari del 
manantial San Narciso, Francisca Batlle i Feliu del Balneari Prats, José Soler del Balneari Soler ambdós 
beneficiaris del manantial “Xiberta” i Rosa Gresa de la Sociedad Agua Imperial i propietària de la mina 
“Cecilia”recorren contra ambdós concessions mineres arribant el litigi a instàncies del rei.   Finalment  
conclou amb una reducció de 100 a 65 pertinences per a la mina “Asunción” per superposar-se les 35 
restants amb la “Cecilia” i per les dues que s’accepten les concessions però amb condicions específiques 
per salvaguardar els manantials existents de manera que no es perjudiquin els alumbraments d’aigües ni 
pateixin el seu cabal per causa de labors mineres. Així, totes les feines mineres que actualment es poden 
trobar al puig Moleres pertanyen a la concessió “Asunción” que malgrat ser denunciada com a mina de 
ferro creiem que s’explotà l’arcosa per àrids. Segons els mapes geològics del ICGC tot el puig Moleres i la 
zona d’Aigües Bones sòn gresos arcòsics  del Pliocè.

Sepiolita. 4 x 4 x 3 cm.Foto: X.Rodríguez.                                                                                Barita. C.V.: 12 x 5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.                                                                           

https://mineratlas.com/location/979
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PARADA 8 CONDICIONAL. MINES DE BARITINA CALDES DE MALAVELLA (terme municipal de Caldes de 
Malavella, comarca de la Selva).
Des de la parada anterior, cal agafar el camí que eix de Caldes de Malavella, per tal d’anar cap al Veïnat de 
Dalt. Prop de Can Riurants, caldrà fer la present aturada, desprès de recórrer uns 2 km des de la parada 
anterior. En aquest recorregut, haurem anat circulant per entre els afloraments de granits i granodiorites 
de la Serralada Litoral Catalana, on ara ens trobem situats.
En aquest indret hi ha un aflorament amb unes mineralitzacions filonianes de BARITINA, les quals es 
troben encaixonades entre les granodiorites. A més a més del mineral abans esmentat, també es troben: 
CALCOPIRITA, PIRITA, GOETHITA (limonitica), ATZURITA, CALCITA, MALAQUITA i QUARS. Tot i així, el 
mineral explotat va ser la baritina. EN AQUEST INDRET FINALITZA L’ ITINERARI 
Malauradament no hem pogut localitzar aquest jaciment i el professor Mata tampoc ha trobat les referèn-
cies als seus quaderns de camp. Volem però oferir una alternativa que pot ser interessant.

PARADA 9. URBANITZACIÓ D’AIGÜES BONES I BASSA DEL MAS ROIG (terme municipal de Caldes de 
Malavella, comarca de la Selva).
Aquesta urbanitzaciò es troba geològicament en 
terrenys de gresos arcòsics al igual que el Puig 
Moleres i presenta la mateixa mineralitzaciò. La 
diferència és que les pedreres del Puig Moleres fa 
molt de temps que són inactives i aquí qualsevol 
moviment de terres pot deixar al descobert un filó 
de barita amb bons exemplars. El mateix passa al 
voltant de la bassa del Mas Roig en que un descens 
del nivell de les aigües pot deixar al descobert nò-
duls d’òpal o filons de barita. D’aquest jaciment en 
parlarem més àmpliament en un altre infominer.

 Barita. C.v.: 6 x 6 cm. Col. i foto: Josep Barnés.                                                                                            

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartogr
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartogr


INFOMINER - 69, 2/2017

37

http://www.minercat.com/feed

http://www.facebook.com/GrupMineralogicCatala

http://grupmincat.foroactivo.com

http://www.youtube.com/user/GrupMincat

gmc@minercat.com

http://twitter.com/GrupMinCat

https://www.flickr.com/photos/79097530@N02/sets

http://www.issuu.com/minercat

Local social GMC: Sant Medir, 13 - Barcelona

HORARIS DEL LOCAL SOCIAL
Dijous (no festius): de 19:00 a 21:00 h.
Primer dissabte de mes (no festiu): de 10:30 a 13:30 h.
Al local teniu a la vostra disposició la biblioteca, estereomicroscopis (lupes binoculars),
una esmoladora d'eines, una radial i premses per a reduir minerals.
----------
SORTIDES DE CAMP
Properes sortides previstes:
-Setembre   16 → Recerca d’or al riu Segre, Balaguer (Noguera, Lleida),
 per Alfonso Calero i Carlos Benito Velasco. 
-Octubre      28 → Mines de Can Magre, Vidreres (la Selva, Girona), per Xavier Rodríguez.
-Novembre (p.d.) → Coll de Nargó (Alt Urgell, Lleida).
-Dessembre(p.d.) → Pedrera dels Frares (Pedrera de l’Avençó), Aiguafreda (Vallès Oriental, Bcn. 

Trobareu la informació actualitzada a:
http://www.minercat.com/noticies/
O trucant al telèfon 653 248 303 (Carles Bel)

www.minercat.com 

EL RACÓ DE LA BIBLIOTECA

Dues són, bàsicament, les notícies que us volíem comentar des de l’anterior número.
La primera és l’adquisició pel Grup de l’excel·lent  llibre sobre la mineralogia de l’urani i el 
tori Mineralogy of Uranium and Thorium, de Robert J. Lauf, el mateix autor del completíssim 
Introduction to radiactive minerals, que també tenim a la nostra biblioteca.
L’altra és l’oferiment generós per part de la María Jesús Álvarez, a la que molts coneixeu per 
Nim o Nimfiara, de la seva col·lecció de la revista Mineralogical Record, que abasta números des 
de l’any 1970, amb la qual cosa podrem completar una mica més la nostra col·lecció d’aquesta 
revista.
L’agraïment, en aquest cas, ha de ser doble donat que la Nim no és sòcia del GMC. 
Finalment, dir-vos que teniu a la vostra disposició els últims números de les revistes Le Régne 
Minéral, Mineralogical Record, Micro (italiana) i Le Cahier des Micromonteurs, amb un reportatge 
dedicat a la II Trobada Interpirenaica de Micromineralogia de Camprodon.
Fins aviat!                                                                                                                             Carles Castanera.

http://www.minercat.com/feed
http://www.facebook.com/GrupMineralogicCatala
http://grupmincat.foroactivo.com
http://www.youtube.com/user/GrupMincat
http://gmc@minercat.com
http://twitter.com/GrupMinCat
https://www.flickr.com/photos/79097530@N02/sets
http://www.issuu.com/minercat
http://www.minercat.com/noticies/
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