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P'n el vessant N NW del turn de Jluntcada, aproximadament it
mitja muntanya i sota la font coneguda per Mitjacosta, existeixen tines
pedreres que avui resten abandonades, tot i estar dintre dels tcrrenys
que la fabrica de ciment «Asland» to en explotaci6. Aquestes pedreres
fa ens quants anys, furen objecte d'intensa explotaci6 sobretot per les
concrecions i cristal•litzacions de calcita que s'hi presentee i que en
I'epoca de la construcciu de cases i xalets d'estiueig del proper poble
de Montcada serviren per a decoraci6 de jardins.

Aquestes pedreres venen obertes en els harics de calissa hlavosa
Tina mica dolomitica que s'admeten coin a corresponents al Gotlandia
mitja o superior, encara que, per la nianca completa de fossils i per la
complicada tectonica del terreny, potser es una mica aventurat d'afir-
inar amb certesa I'edat d'aquests hancs.

hn aquestes calisses es poden oh,ervar nombroses esquerdes que
travessen en totes direccions. N'hi ha que formen cavitats que han
e,tit cobertes de boniques geodes de calcita; n'hi ha que s'han omplert
fir. difcreits materials i constitueixen vertaders filons, alguns dels quals
,,;in de relativa iniportancia. Aquests materials gairebe sempre estan
formats per oxids i hidrats de manganes i ferru d'aspecte generalment
Ierro'os.

1?ntre els minerals d'aquestes escletxes en recollirenn tin, que esta
constituit per nun massa cristal•litzada, els cristalls de la goal sin
d'aspecte hexagonal rumhoedric. Es molt dificil separar-los, s6n de
color gris fosc i amh brillantor vidriosa.

Tractat aquest mineral per ]'acid clorhidric en calent, es dissolt amb
dificultat, i d6na abundant efervescencia i despresa d'anhidric carbonic.
Cal notar que aquesta efervescencia gaireh&" no es produeix en fred.

La solucioi clorhidrica del mineral, tractada pel clorur anionic,
,unoniac anib execs i fosfat sodic, d6na abundant precipitat blanc de
Iosfat anionic niagnesic soluble en ('acid acetic.



IUti I roballa de la breunerita i tr sior ita

La soltciu ncutra dtina annh ci fcrrociantir potassic el precipitat
hlau de Prussia caracteristic.

F,scalfat el mineral en cl tub tancat, no dona suhlimat d'aigua.
La duresa oscil•la al voltant de 4, i el pes especific determinat per

la balan4a hidrostatica en divcrses mostres duna tin pronnedi de 3105.
Pels resultats assolits, crec que, sense cap duhte, podent classificar

ayiest mineral coin nna hreunerita, i scria interessant confirmar i

espccificar aquesta determinaciu per ICS caracteristiques optigties, ja

ytte, cant dill Lttr r^u:nat, la dcsignaciu dc brcuncrita es tna mica arhi-

traria, prix yue rota aquest none s'han agrupat les nnagnesite.s (pie

Porten tin tint per cent de Ferro amb les divisions en niesitita i pisto-

ntesita segons la proporciti en quc es troba el dit element.

Fora de la (iiobertita de Sores i (iuardiola, no teninn coneixennent

yue s'hagin trobat carbonats de magnesi i ferro en cap altra localitat

catalana.
Una ultra trohalla es la dcls noduls de fosforita, yue, si he sota cl

punt de Vista nnincralitgic es de relativa importancia. es forca interes-

sant per Ilur jacinient.
La mida i la forma d'aquests nodttls still variables. EIs tines gros-

sus que hem trobat tenon tins 5 cram. de diametre, i stirs de secciti cir-

ctilar o el•liptica . Estan en els filadis blanquinosos anth Ilonogiwl)lu.'

situats a diferents nivells de la muntanva, i n'hem trohats pcr-sonalment

of costat de les pedreres citades i gairehe al c inn dcl tun), terrenvs

tots yue, com hem (lit ahans, sun admesos corn a (iotlandia.

Aquest mineral sols ha estat citat fins ara en Ies lidianes del Car-

honifer i per Lluis M." VIUAI. en tiny creta de Santa Linya (Urgell), i

no sabem yne a Catalunya hagi estat trobat en forma de nirduls en cap

trams terrenv.
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F'eI(IesltaIs 111at•Iats ell vi ^-,,rattiI tIe S.'"(0)11tilla de I'arnt's

Fa tin parell de ntesos yne el nostre consoci i annic .Mrs. Ramon

I3ATAr,t.t•:1? cnn facilita, per it Ilur examen, tres fragments d'tina nutteixa

turn yue li havien estat portals com a precedents de Santa Colotiut

de Farnes.

"hot se-nit ern vaig adonar yue aquests exemplars eren mereixe-

dors dun detingut estudi cristal•logratic, peril la maraca d'elentents i de

suficicnt preparaci(t tcfrrica en la meva humil afici () nn'incapacita per a


