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Zona de mineralitzaci6 , per metamorfisme , en el con-

tacte amb el clap granitic d`Alforja, provincia de

Tarragona.

pel

DR. M. FAURA i SANS

SITUACI6 (]BOGRAFICA. -Coinpren el paratge denontlnat dels Crossos; a
470 metres d'altitud i en terme d'Alforja, provincia de Barcelona. El punt
de partida de la mina FRESCA esta en tin pont que es troba despres del
kilometre 9 de la carretera que des de les Borges del Camp va a la serra i
qne deu continuar fins a Lleida. Dista, per tact, la mina FRESCA 9.300
metres de carretera fins a l'estaciO immediata de ferrocarril, a les Borges
del Camp; i al ensems uns 17 kilometres de carretera fins a Reus. Exis-
tien treballs antics en el paratge dels Crossos, foren abandonats per
espai d'alguns anys, fins que el 19 de novembre de 1918 varem emetre la
nostra primera informaciO de conformitat amb el criteri de M. Rene An-
drimont, enginyer de mines i professor de l'Universitat de Belgica, pro-
jectant uns treballs d'exploraci6 per dessota la zona en altre temps ex-
plotada; i el 15 de getter de 1920 en varem donar compte, proposant una
ampliaci6 a profunditat, la qual s'ha pot-tat a cap amb tots exactitud. Com
que els resultats obtinguts han estat satisfactoris en les exploracions
preliminars, es perque fonamentant-nos en ells dictaminarenl, afiancant
una explotaciO definitiva.

FORMACIO GEOLOGICA.-Poe abans d'arribar al punt de particle, en el
kilametre 9, esta el contacte del granit amb les picarres, essent manifes-
tats els efectes de la digestib granftica per entre els estrats paleozoics,
amb difusions brexiformes; a la vegada existeixen qualques dies que
travessen una i altra fornlaci6 en direccions variades; i la zona de con-
tacte entre ambdbs terrenys queda molt confosa en la superficie per estar
cuberta pels terrenys de cultiu, no obstant, sembla predominar la direccib
NE. a SW. El terreny granitic esta molt descompost particularment en
sos elements feldespatics; i en la mateixa zona de contacte no existeixen
manifestacions filinianes. El pOrfid en canvi, es presenta bastant com-
pacte, es generalment de color rosa; es tin parfid gris fosc, amb feno-
cristalls feldespatics blancs, caolinitzats, el que aflora per la vora es-
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querra de la trinxera de la carretera , despres del punt de partida , on s'a-
precia una zona filoniana en la seva salvanda superior.

A 1'extrem de la galeria recentment construida s'hi ha atravessat un
dic porfidic gris6s compacte, de semblant naturalesa que I'anterior , orien-
tat vers el NE.; per tot to que es de suposar es tracta d'una mateixa
erupci6. Per efecte d'aquest i altres dics que crusen els estrats paleo-
zoics , i ademes per I'influencia de la digesti6 granitica inferior , s'adver-
teix, entre un i altre la presencia d'una mineralitzaci6 filoniana at Ilarg
de la limitaci6 amb el granit , encara que no sigui en el seu propi contacte.

Les pi4. arres paleozoiques , entre les que s'hi troba la zona mineralit-
zada, podrien pertanyer als perfodes Cambric o Siluric , com adverteix
M. Rene d'Andrimont en el seu raport sobre aquesta demarcaci6 minera.;
i aixi ho haviem suposat des d'un principi . No obstant , per les troballes
paleontol6giques fetes recentment en altres paratjes, no molt distants,
coin s6n: a Arboli , amb Chondrites, i en altres ocasions a Bellmunt, es
por Io que devem fer constar que molt be podrien perteneixer at culm del
periode Antracolftic . En la mina <<LA PRESCA ,) no hem pogut reconeixer
cap fosil per a poder definir amb major precisi6 el periode a que perta-
nyen les picarres de la zona mineralitzada . La direcci6 dell estrats no es
molt constant , i el busament presenta a son torn grans variacions; tot to
que contribueix a dificultar una ordenaci6 per a una explotaci6 minera,
grades a nombrosos rebrecs, diaclasses i escorrements , degut a la forta
influencia geotectonica dels dics porfidics en les proximitats d'una diges-
ti6 granitica . El buzament predominant es vers el NW., amb una inclina-
66 de 30° a 37° per terme mig, essent tallades les pi^arres quasi normal-
ment pel fit6 de calcopirita.

CARACTERITZACI6 FILONIANA. -En la zona de mineralitzaci6 i per entre
els estrats paleozoics , poguerem reconeixer, des d'un principi , dues ma-
nifestacions filonianes : una d'elles explotada i l'altra sense haver estat
objecte de cap treball . Aquesta segona es la que es presenta junt a Ia
carretera , a l'esquerra , en el contacte amb el dic porfidic , de forma lenti-
cular i molt desigual ; paral'lelament a aquest fi16 existeix l'altre de major
importancia , el qual ha estat objecte de treballs antics per a I'arrencament

del mineral de la zona superior. La direcci6 de la galeria superior A es
de N. NE. a S. SW. mentres que el fi16 en la galeria inferior D en uns 18

metres de desnivell aproximadament , to una orientaci6 fins at NE. E. al
SW. W. El buzament es de 46° a 50° at E. SE . en la zona alta r essent
d'uns 38° en Ia part mes baixa autigament explotada (fig. I i 2).

En els treballs practicats recentment en la nova galeria E la zona
mineralitzada presenta una amplitud que oscila de 0'80 metres a 1.20 me-
tres, amb la particularitat de ser constant la seva continuitat filoniana en

la direcci6, el buzameni , i en I'efectiu de la mineralitzaci6 . S'ha patentit-

zat el nostre supost de que abandonant les regions filonianes pr6ximes
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Fig. 1. Secci6 vertical de la zona filoniana.

Fig. 2. Pia do lea labors practicades en els diferenta eivells.

C

N.27°N. W.

a Ia periferie trobariem els elements sulfurats compactes i en perfecte
estat de conservaci6, sense les alterations degudes als agents exteriors;
empera, on pot apreciar-se amb major exactitut la caracteritzaci6 filoniana
es en un you exterior. Constantment buzen els estrats paleozoics vers el
N. NW. i en les proximitats del fil6 apareixen compactes amb frequents
cristal'litzacions piritoses interposades; despres es presenta la salbanda
amb elements argilosos per entre els que filtren les aigues d'escurriment,
encara que en molt poca quantitat; essent la caixa filoniana d 'una ampli-
tud de 1.50 metres amb escassa mineralitzaci6,
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En la galeria en construcci6 del fops del pou, a 1'extl em del NE.

I'atnplitud filoniana arriba a ser de 1.80 metres, dels que 0.55 metres estan

tota/meat minerali/zats, entre els elements gnar4osos picarrencs i la gra-

natita; essent la salbanda inferior argilosa, Iliscosa quelcom esteatitica de

color grisosa.

Re; ilta, (to v:-;,molt car.lct ristic aquest filu, I'unic explotable; el que

creua, quasi normal went, a!s estracts paleozoics, o sigui parallel ais dics

perffdics travessats en I'extrenl de la galeria E. Per Cant, la reduccib mi-

neral s'Iia efectuat entre aquells porfits i el granit, en el moment d'obrir-

se agnells pas per entre els estrats paleozoics determinant una fractura,

en corriment, que per efecte de les presions colaterals s'han mineralitzat

en el!a els seus elements, constituint an filb que en part esta integrat gels

estrats pi4arrosos. La presencia del quart i de la granatita revelen rma

potent reduccib mineral, i entre ells Iii han els sulfurs, aixt coin algunes

vetetes de calcita, espatitzada. Ademes per entre el fil6 hi han petites

manifestacious porfidique,, le,; que es podrien haver interposat per efec-

te de In digestib porfidica o grauftica transformant, per I'endometamor-

fisme, les roques sedimentaries paleozoiques.

Donades aquestes observacions sobre la genesis del fil6 no sorpren-

dra que, si be existeix la continn'itat, en canvi sigui irregular la potencia

de la zona-plenament mineralitzada. Quedu patentitzada per les labors

realitzades una polencra filoniana mitja tie mineral superior als 25 cent!-

metres.

ELEMENTS MINERALS.-El fill es troba a traves de les picarres, en una

ganga quarcosa, arnh sulfurs, coin: la calcopirita (sulfur de coure i ferre),

amb pirita (sulfur de ferre), i en alguns punts amb aquells sulfurs lra apa-

rescut, en reduida proporci6 el de plom, o sigui la galena. Per efecte de

la filtraci6 de les aigUes, per entre les salbandes filonianes, s'ha produit

la descomposici6 de tals elements, deixant abundant proporci6 de l'dxid

de ferre, i de I'hidrocarbonat de coure vert o malaquita que recobreix en

eflorescencies a les roques; i en un petit pou de la galeria D les aigiies

d'escurriment que del mateix emanaven precipiten una bona proporci6 de

malaquita . Per aquestes i varies manifestations observades en ('interior

de les galeries era de suposar que le-; pi4arres prOximes al fil6 conterien

tambe certes proporcions de calcopirita.

Per 4o que es refereix a la presencia de la galena, devem tenir en

consideraci6 I'autoritzada opinini6 tie 1'enginyer de mines de Belgica M.

Rene d'Andrimont, qui afirma que a major profunditat es trobara In gale-

na en majors proporcions, <uposant que el mineral de plom deu sustituir

at de coure. Nosaltres no ens atrevim a afiancar-nos en aquesi supost per

no haver pogut reconeixer la presencia de la galena en ('interior de les

galeries inferiors ; no obstant, per els exemplars recollits en les escom-

breres,aixf corn en un fil6 de la galeria C hem pogut observar coin la ga-
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lena va acompanyada del mateix quar4 que conte la calcopirita, i no es
rar trobar mostres en les que estant junts els elements calcopirita, pirita i
galena, co que ens indueix a suposar que la galena est8 en el mateix fi-
Id que els altres elements, encara que en molt reduida proporcio. Aquest
No segueix a profunditat amb escasses variacions essent els elements
tnineralitzants cada vegada mes compactes; predomina sempre la calco-
pirita, amb la ganga de quart; o granatita.

AsALisis. -Des del primer moment que ferem els estudis geoldgics
preliminars de la mini <FRF,CA,) han gnat aquells acompanyats dels
analisis de les mostres personalineut recollides en els aven4os successius;
i estintem oportu el reproduir-les ordeuadament per a patentitzar la (lei
del mineral que en realitat pot ser objecte d'una explotacib miners; m8xi-
me quan els assaigs analitics tiltims han estat executats per a determiner
un benefici industrial pusitiu. A continuacib donarem compte, doncs, de
lea especies niineralOgiques segaents: Galena, Calcopirita, JIalaqurta i
Granatita (1).

Galena.-Aquest mineral, sulfur de plom, tan sols s'ha pogut desco-
brir en la galeria C en la que probablement constitueix una derivaci6 se-
condAria de la filoiliana principal, per lo nlenys en la seva Inineralogenesis.
Aquest mineral el varem recollir primerament en les escombreres dels tre-
balls antics; presentaut-se en boles d'estructura finament granuda, bastant
argentifera. No obstant, quan es descubri en ('interior de la galeria, es
pogue apreciar que per In seva tonalitat fosca l'aeompanyava la blenda,
sulfur de zenc; aulbd6s sulfurs, intinlament units, donaren el segfient re-
sultat;

Coure 0.50 °'0
Plum. 23.05 r
Zenc. 23.70
Plata. 150 grains per tonelada

Debem advertir que aquesta mesa no ha aparescut en cap dels tre-
balls d'exploraci6 practicuts a profunditat; per lo que no pot ser objecte
de cap explotacib.

Calcopirita.-Les primeres mostres de calcopirita, sulfur de ferre i
coure, que, mes o menys descomposta. varem poguer recollir en els testi-
monis dell treballs antic; de la galeria B, objecte de les explotacions
fetes anteriorment, contenien, en brut, uua (lei en coure de 5.30 0 ; que
despres ascends a 7.50 al poc rate d'escavar en l'interior de la mina
D. En els uous treballs d'explotaci6 la calcopirita s'ha trobat compacta,
sense les alterations hidroquiiniques tan caracteristiques d'aquest sulfur.
Del mineral arrencat en els treballs recents, practicats en la mina F., que
pel seu aspecte pot ser tingut com el tipus de la Calcopirita en ntassa, la
que deu ra ser real i veritablement l'objectiu d'una explotacib definitiva,

(I) FIB exemplars hall sigut donats al MUSED DE CATALUNYA.



INSTITUC16 CATALANA D'HISTOIRA NATURAL 185

obtinguerem els seguents resultats que comparats amb les mostres reco-

Ilides en la galeria del fons del pou gairehe no existeixen notables dife-

rencies, a saber:

Composici6
Creuer de la Galeria del
galeria dreta tons del pou Promig

Coure . . 18.90 -/- 15.60 17.25

.Sofro 39. 10 27.90 33.50.

Ferre . . . . . .

Silici i silicat (ganga mineral)

23.00 »

17.50),

21.00

34.30

22.00

25.00

Calcita (reduida a oxid). 1.50 » 1.20 1.35

Magnesia indicis indicis

Pei, resultats ohtinguis s'evidencia que el mineral en questi6 resulta

ser una calcopiriti amb predomini del sulfur de ferre. No obstant, hem

assajat mostres de calcopirita del fons del pou bastant pares, gairebe

sense ganga, en les que el coure net ascendeix a una Ilei de 25.20 °j0. El

mineral seleccionat a ink, en la boca mina, conte per terme mig una Ilei

superior at 15 °/o, consideraut-se coin de primera qualitat; el que podria

millorar mitjansaut un tractainent mecanic, previa la trituraci6 i que amb

un moiment vibratori podria separarar-se la gran proporci6 de ganga, la

que ascendeix a una quarta part del mineral en massa.

Per a determinar la densitat del mineral Calcopirita en massa, hem

practicat varies operacions amb mostres distintes.

Mostre n. 1 procedent del creuer de la galeria E. . . 3.866

» 2 » de la galeria de la dreta . . . 4.014

» » 3 » de la galeria del fons del pou,

amb ganga . . . . . . . 3.618

» 4 » de la galeria del fons del pou,

sense ganga . . . . . . . 4.161

Essent per tant el promig de les densitats . . . . . 3.914

Tambe hem analitzat les terres cupriferes que resulten de garvellar

les menes extretes de les mines; contenen per terme mig el 3.65 O1r, de

coure, amb el 70.25 °;,, de materia inatacable en silici i silicats; i que per

tant per mitja de In levigaci6, o be per un tractament mecanic podria se-

parar-se de la ganga en regular proporci6, millorant sempre Ia riquesa

mineral.

Les argiles de les salbandes, estan excentes de calcopirita, ja que a

I'assajar-les solament han revelat indicis de la presencia del coure.

Resumint, doncs, i reunides les tres classes que es separen a ma, en

Ia hoca mina, podem admetre molt be una riquesa del mineral en brut no

inferior a! 10 per 100 en conre net.
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,llalaquita.- Per efecte de les aigues de filtracio, per contre els tre-
balls antics, durant el temps en que foren abandonats, es formaren dipb-
sits de hidrocarhonat de coure en el Iloc que queduven entretingudes les
aigues, particularntent en la galeria D. I2ecollides aquestes precipitacions,
i analitzades despres, rendiren tin 40.3 °/n de coure net. Amb In reinocio
de terres i pei desaigua total qne escorre constantment per in galerie E,
actualment, deixen de formar se els hidrocurbonats en ]'interior de les
galeries.

Granatila.--- Entra a former part del fi16, interessant a vegades tota
la caixa filoniana, Una granatita granular, amb fregiieucia polsosa, amb
taques anulars molt caracteristiques, degudes a un proces d'alteracio
per entre les pi^arres plegades i metamorfossejades per efecte de les
presions sofertes. La color es fosca, rogenca o ro=ada; molt tupida en
certs paratges corn en la galeria D i en la E, (s'ha presentat algtma ve-
gada completament negre.)

Compnsicio de la i'ranatita tipus
Granatita
ros.;da

granatita
negrenca

Silici . ^ 36.68 25.30
Oxid de ferre . 29.50 40.35

d'alumini 29.90 31.23
» de calci . 1.30 0.90

de nragnesi . 1.10 0.80
Coure 0.80 0.32
Mangaues(nos'lia trobat) (1.1)0 0.(X)
Croni (no s'ha trohat) . 0,1P) 0.00
Altres elements i perdue, 0. 73 1.10

10.00 100.00

Aque.st mineral per la seva composicio correspon al grup dels gra-
nats alumino-ferris, perteneixent probablement al nonrenatAlmandi; i per
tipus negrenc el consideravenr eu in principi c:rn a una Melanita, pero
que per I'escasse^- _LI Lalci po.Iria ser molt beuna varietat del inateix
granat .1lntandi. Itarana^io e; iroben cristal'litzacions d'agnest mineral,
havent recollit, tart cols, algnns cristalls irnperfecies de mes d'un cen-
timetre. La densitat e.; molt variable, segons sigui 1'estat de conservacio;
en les varies pesades hem obtingut els segiients resultats:

Mostre n. I granal, almmldi rosat , de In galeria F. 3.67
2 » » negrenc, tie la galeria . 3.)5O
3 rosat, de la galeria del

foes del pan 3.1;91
Essent el promig de les densitats . 3.806




