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Resum 

La mina Balcoll està situada entre Bellmunt del Priorat i Falset formant part de la conca 
minera del Priorat. S’ha realitzat un estudi de la composició i paragènesi de la mina amb 
microscòpia petrogràfica i electrònica a partir de mostres de l’escombrera i de 
col·lecció. A la mina es van explotar tres filons que contenien plata. La plata es troba 
reomplint la porositat intercristal·lina de la dolomita, que és la ganga majoritària, així 
com en una situació d’intercreixement amb calcita. La mineralització de la mina Balcoll 
correspon a una mineralització filoniana associada a fractures del sòcol Paleozoic; és 
epigenètica de tipus epitermal de sulfuració intermèdia. S’ha realitzat una proposta de 
divulgació científica dirigida a un públic no especialitzat mitjançant la interpretació de 
plànols antics de la mina, des dels quals, s’ha elaborat un model 3D on s’hi reflecteixen 
les galeries i els filons de la mineralització deduïts, recolzat per un panell informatiu 
amb explicacions sobre el que és un jaciment i un filó, els usos de la plata i minerals de 
mena i de ganga. 

La mina Balcoll está situada entre Bellmunt del Priorat y Falset formando parte de la 
cuenca minera del Priorat. Se ha realizado un estudio de la composición y paragénesis 
de la mina con microscopia petrográfica y electrónica mediante muestras de la 
escombrera y de la colección. En la mina se explotaron tres filones que contenían plata. 
La plata se encuentra rellenando la porosidad intercristalina de la dolomita, que es la 
ganga mayoritaria, así como en una situación de intercrecimiento con calcita. La 
mineralización de la mina Balcoll corresponde a una mineralización filoniana asociada a 
las fracturas del zócalo Paleozoico; es epigenética de tipo epitermal de sulfuración 
intermedia. Se ha realizado una propuesta de divulgación científica dirigida a un público 
no especializado mediante la interpretación de planos antiguos de la mina, desde los 
cuales, se ha elaborado un modelo 3D donde se representan las galerías y los filones de 
la mineralización deducidos, con el soporte de un panel informativo con explicaciones 
sobre que es un yacimiento y un filón, los usos de la plata y minerales de mena y de 
ganga. 

Balcoll mine is located between Bellmunt del Priorat and Falset on the Priorat mining 
basin. A study of the composition and paragenesis of the mine has been carried out with 
petrographic and electronic microscopy using samples from the dump and the 
collection. Three veins containing silver were exploited in the mine. The silver is found 
filling the intercrystalline porosity of dolomite, the majority gangue, and it is also found 
intergrowing with calcite. Mineralization from Balcoll mine is considered a phyllonian 
mineralization associated with Paleozoic basement fractures; it is epigenetic and 
intermediate sulfidation epithermal type. A proposal of scientific popularization directed 
to a non-specialized public has been made through the interpretation of the old planes of 
the mine, and a 3D model of them has been develop representing the galleries and veins 
of the deduced mineralization, supported by an information panel that contain 
information about what is a deposit and vein, the uses of silver and minerals of ore and 
gangue. 

Paraules clau: Mina Balcoll; Bellmunt del Priorat; Epitermal; Sulfuració intermèdia; Model 3D; 
Divulgació.  

Key words: Mina Balcoll; Bellmunt del Priorat; Epithermal; Intermediate sulfidation; 3D model; 
Popularization.  
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1. Introducció 

1.1 El jaciment de la mina Balcoll 
La mina Balcoll, forma part de la conca Minera del Priorat (Bellmunt del Priorat - El 
Molar), que durant el segle XX, va ser un dels centres miners més importants tant de 
Catalunya com d’Europa, d’on s’extreia principalment galena. En el cas de la mina 
Balcoll, es coneix també com a mina argentífera o de la plata, ja que fou aquest el 
mineral principal de l’explotació (Galan 2008; Abella 2008). Els primers indicis 
d’explotació de la plata es remunten l’any 1324, però actualment la mina està 
abandonada i en terrenys propietat de Joan Abella i Creus (Abella 2008). 

1.1.2. Seqüència de cristal·lització de les espècies minerals a la Mina Balcoll 
Pel que fa als estudis realitzats amb anterioritat de la mina Balcoll, existeix un únic 
document publicat per Joan Abella i Creus (Abella 2008), que caracteritza la seqüència 
de cristal·lització de les espècies minerals trobades a la mina.  

La gènesi de la mina Balcoll, s’explica a través de diferents estadis. Inicialment es 
genera una tectònica que dóna lloc a unes bretxes a partir de les quals s’intrueix un filó 
de caràcter granític (intrusió filoniana). Com a resultat de la intrusió, es genera una 
solució hidrotermal que altera tant les roques del voltant, com la pròpia intrusió. 

La cristal·lització dels primers minerals com el bismut i el níquel, és lenta, ja que les 
cares estan ben cristal·litzades i els cristalls ben acabats. A conseqüència de la solució 
hidrotermal en segon lloc, precipita l’argent primari que consisteix en el mineral de 
mena de la mina. Un cop finalitzada la cristal·lització de l’argent, es produeix un canvi 
en la composició del fluid, amb una reducció del CO2, provocant així una saturació 
progressiva de carbonats (podria ser presència de dolomita i ankerita), fet que produeix 
una reducció de l’acidesa i facilita la cristal·lització de sulfurs com l’esfalerita, galena, 
pirita i marcassita. En tercer lloc, els minerals ja formats com l’argent, el níquel i la 
breithauptita, pateixen un procés d’alteració i dissolució, fet que provoca que l’argent es 
trobi substituït per acantita.  

Posteriorment precipita la calcita i es finalitzen les reaccions del filó, per tant, 
s’estabilitza. Finalment, quan la calcita es diposita, a causa de l’aportació en el medi 
dels tres minerals primaris del jaciment (argent, níquel i breithauptita), es forma l’argent 
de segona generació que es pot trobar tant en forma d’agregats com infiltrat en 
carbonats en forma de làmines. Aquest argent en algunes ocasions es pot trobar 
reemplaçat per acantita (Fig. 1). 
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Fig. 1: Quadre on es visualitza la paragènesi mineral de la mina Balcoll de Falset  (Abella 
2008). 

1.2. Divulgació del patrimoni miner  

1.2.1 Que entenem com a patrimoni 
El patrimoni s’entén com el conjunt d’elements formats per la memòria cultural i la 
percepció de la gent del passat en un context particular, es refereix a objectes 
significatius, persones, llocs, o relacions amb l’ambient cultural d’un particular període.  
El patrimoni es divideix en tres tipologies: els naturals, els culturals i els combinats. Per 
a poder definir un patrimoni aquest ha de disposar d’un seguit de característiques 
universals que destaquin des del punt de vista de l’art o ciència (patrimoni cultural), de 
la conservació de la naturalesa o la bellesa d’aquesta (patrimoni natural), o en la 
combinació dels anteriors (Jelen i Kucera 2017). 

1.2.2 La interpretació del patrimoni cultural i natural 
La interpretació del patrimoni consisteix en una divulgació efectiva que faci d’aquest un 
recurs atractiu. Transformar un recurs patrimonial com seria una mina, en un atractiu 
turístic comporta utilitzar un seguit d’eines per tal de poder despertar l’interès del públic 
visitant, i alhora ser rigorós amb la informació que es transmet. Tot i això una bona 
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interpretació del patrimoni ha d’aconseguir que el visitant adopti una actitud de respecte 
i contribueixi a la conservació del lloc que visita (Mendoza et al. 2010). 

En aquest aspecte per poder transmetre una bona informació al visitant, és clau que 
l’intèrpret combini el coneixement sòlid del recurs amb el coneixement de l’audiència i 
les tècniques interpretatives. És per això que per obtenir l’èxit en la interpretació s’ha 
d’arribar a un equilibri entre tres pilars fonamentals: el coneixement del recurs, el 
coneixement de l’audiència i les tècniques apropiades (Fig. 2) (Mendoza et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Gràfic en el qual es visualitzen els tres pilars fonamentals per tal de poder obtenir l’èxit en la 
interpretació del patrimoni (Mendoza et al. 2010). 

1.2.3 L’inici del patrimoni geològic i la necessitat de divulgar-lo 
La societat actual té un increment del temps lliure, disposa de més recursos econòmics i 
té una gran diversitat d’activitats a escollir fet que fa que s’hagi propiciat un apogeu per 
l’interès dels elements tradicionals, el coneixement, el patrimoni històric i la ciència 
(Armestro 2002). A les mines museu es protegeix el patrimoni geològic i miner ubicat 
en elles, condicionant-lo perquè puguin ser visitades per un públic interessat amb un 
objectiu lúdic didàctic o d’investigació. A més es recupera un espai degradat que conté 
un patrimoni valuós per tal d’oferir-lo al públic per el seu coneixement i estudi. 
(Armestro 2002). 

Així i tot, entre totes les ciències, la geologia és una de les que té menys popularitat, a 
més de tenir problemes de percepció social per part de la societat espanyola (Gutierrez-
Marco 2005). Aquesta marginació prové perquè la majoria de gent no entén la 
Geologia, perquè hi ha una incultura científica general, i geològica en particular, a més 
les perspectives de futur no són cap a millor degut a la progressiva disminució dels 
continguts de ciències de la terra a l’ESO i Batxillerat (Pedrinaci 2006). 

Tot i això la situació sembla que està canviant, ja que quan el públic busca una zona a 
visitar en la majoria de casos demana paisatges atractius (Corraliza et al. 2010) i en 
molts d’aquests paisatges la geologia hi juga un paper d’atracció rellevant (Carcavilla 
2006). També els museus de ciències naturals i mineralògics apropen, des de fa dècades 
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aspectes geològics a la societat ja sigui amb panells divulgatius, fulletons, material 
interactiu, etc. 

En diversos casos, la interpretació d’aquestes mines d’interès queda rellevada a panells 
informatius sense cap mena d’atractiu. Això reflecteix com les formes d’interpretació 
recauen en l’entitat que gestiona aquell patrimoni (Jelen i Kucera 2017).  

1.2.4. La divulgació geològica  
La divulgació de la geologia s’entén com accions encaminades a transmetre al públic el 
significat i el valor dels elements i processos geològics, promoure la comprensió i 
estimular actituds orientades a la conservació. L’objectiu d’aquesta serà instruir al 
públic sense saturar-lo, transmetre informació, emocions i atraure la seva atenció 
(Carcavilla et al. 2010). 

1.2.5. Recurs divulgatiu 
Com s’ha dit anteriorment, una de les maneres per a fer divulgació científica és amb 
panells interpretatius i aquests, perquè estiguin ben fets, no han de tenir massa text 
inferior a les 90 paraules segons Masters i Carter (1999), a 100 segons Lancaster 
County Planning Commission (2007), a 150 segons Carcavilla (2006) mentre que 
Moore (1993) indica que no s’haurien de superar les 225-300 paraules. Cada panell 
hauria de disposar d’un títol i subtítol i el text ha de presentar idees senzilles, clares, 
breus i que s’adeqüi al públic. S’ha d’escollir una font de text senzilla i com a molt 3 
canvis de mida de lletra. Per a un pòster din A0, el títol no ha de ser menor de 80, i la 
lletra de 30 (Díaz 2017). També és important preparar un text introductori amb 
interrogants que incitin a raonar i extreure conclusions, utilitzant un llenguatge familiar 
(Bazán 2013),  amb metàfores i fugint així, dels tecnicismes (Carcavilla 2006). 

Per altra banda el disseny artístic té un efecte significatiu en l’atracció dels visitants, ja 
que sovint es basen en el disseny artístic independentment del contingut del text. 
D’acord amb la tesi de Jensen (2006), els visitants expressaven una preferència pels 
panells de colors, ja que els hi semblaven més fàcil d’entendre i més divertits. En els 
colors, un contrast adequat entre el fons i els elements significatius del pòster, el faran 
més llegible. El fons clar, dóna sensació de puresa i permeten integrar fàcilment taules i 
fotografies. Els colors freds són més aconsellables pels fons, ja que produeixen un 
efecte sedants i creen certa profunditat espaial (Díaz 2017).  

L’organització del contingut del pòster també és rellevant, prioritzant la forma en la que 
l’espectador centri la seva atenció en aquells que presentin un major grau de 
significació. Cada paràgraf ha de representar una idea i s´ha de trobar l’equilibri entre 
text i imatges per a l’èxit del pòster (Díaz 2017).  

1.2.6 El patrimoni miner 
El patrimoni miner integra el conjunt de restes materials i immaterials heretades de les 
activitats mineres que es van desenvolupar en el passat. El vessant geològic integra la 
riquesa del jaciment i de la pròpia mina (Cañizares 2011). La davallada de la mineria en 
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nombrosos llocs del planeta ha conduït al tancament de certes mines, per això que 
també s’aposta per a la conservació, rehabilitació i valorització patrimonial d’origen 
miner (Pardo 2008). 

1.2.7 El valor patrimonial de Bellmunt del Priorat 
La zona de Bellmunt del priorat compren més de 20 mines sent així una de les zones del 
territori català amb un gran interès geològic per a l’explotació de plom i argent. Un dels 
atractius d’aquesta zona fa referència a la possibilitat que té el visitant de cercar 
minerals a les escombreres. L’interès patrimonial més rellevant recau sobre la Mina 
Eugènia, mina en la qual es pot accedir al seu interior per tal de poder observar in situ 
els filons i l’activitat minera (Escuder i Falgàs 2000). 

L’interès de caràcter didàctic del patrimoni miner, es basa en l’estudi del món miner i 
les labors de mineria, i també en el coneixement dels principals minerals. Pel que fa a 
nivell superior, l’estudi radicaria en la determinació de la formació d’un dipòsit mineral 
de tipus filonià, en l’estudi de la seqüència de cristal·lització i en l’oportunitat d’obtenir 
mostres dels minerals en les escombreres (Escuder i Falgàs 2000). 

1.3. Objectius i justificació del treball 
L’objectiu general del treball és caracteritzar la paragènesi i deduir la gènesi de la 
mineralització de la mina Balcoll (Falset), apropant els resultats a un públic no 
especialitzat, mitjançant divulgació científica.  

Per altra banda, els objectius específics que s’han determinat per donar resposta a 
l’objectiu general són:  

• Realitzar un estudi de la composició i paragènesi de la mina Balcoll amb 
microscòpia petrogràfica i electrònica, a partir de mostres de l’escombrera i amb 
mostres de col·lecció.   

• Interpretar l’origen de la plata i de la font del sofre mitjançant isòtops de S. 

 

• Elaborar una proposta de divulgació científica pel museu de les mines de 
Bellmunt del Priorat dirigida a un públic no especialitzat. 

• Interpretar plànols antics de la mina per tal de poder realitzar una cartografia 
caracteritzant-ne les galeries, amb un model 3D.  

La mina Balcoll s’inclou dins de la conca minera del Priorat, i es considera 
d’importància rellevant dins del territori. El treball de l’estudi de la mina Balcoll que es 
presenta, s’ha escollit per l’escassedat d’estudis previs de la mina. A més es formula un 
nou plantejament de paragènesi i model genètic. 

Per altra banda també es realitza una proposta de divulgació en la qual s’inclou un 
model 3D de la mina Balcoll. A més s’ha inclòs l’elaboració d’un pòster que dóna 
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suport al model 3D per a un públic no especialitzat. Per tant es creu que l’estudi aporta 
una gran novetat no només en la caracterització mineralògica de la mina, sinó que 
també aporta una proposta de divulgació científica que es pot agafar com a model per a 
futurs projectes de divulgació en mines.  

2. Geologia de l’àrea d’estudi 

2.1 Caracterització de la zona de estudi 
La mina Balcoll es troba a la comarca del Baix Camp, entre la població de Bellmunt del 
Priorat i Falset. La unitat de relleu correspon al Sistema Mediterrani i forma part de la 
Serralada Prelitoral que geològicament constitueix la unitat morfo-estructural dels 
Catalànids (CCC) (Navarro et al. 2016). 

La conca minera del Priorat està situada fonamentalment sobre un sòcol Paleozoic del 
període Carbonífer (Mata Perelló et al. 2012), compost per pissarres, gresos i quarsites, 
provinents de materials argilosos i arenosos resultat del reompliment d’una conca 
sedimentaria submarina, (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2016) amb una 
potència a la zona del Priorat de 7.000-8.000 metres (Crespo i Michel 1980).  Durant el 
Carbonífer superior i el Permià intrueixen uns granits calcoalcalins, i dics de pòrfirs que 
produiran una aureola de metamorfisme de contacte de grau mitjà-baix (Fig. 3) (Canals 
et al. 1990). 

Durant l’orogènia herciniana es produeix el plegament dels materials Paleozoics que 
posteriorment originaria un sistema de diàclasis de distensió O-E. Les diàclasis van 
facilitar l’ascens de fluids mineralitzants d’origen hidrotermal. Els fluids provinents del 
rentat en profunditat dels cossos ignis i sedimentaris Paleozoics, transporten elements 
dissolts com ions metàl·lics i sulfurs en solució. Aquests elements precipiten i donen 
lloc a filons metal·lífers (Escuder i Falgàs 2000). Els filons metal·lífers que hi trobem 
principalment són de plom, níquel, zinc, plata i cobalt (Galan 2008), objecte 
d’explotació en les mines. 

La mina Balcoll, forma part de la conca Minera del Priorat (Bellmunt del Priorat- El 
Molar), juntament amb les mines Raimunda, Mineralogia, Linda Mariquita, Règia i 
Eugènia, com a més característiques (Melgarejo 1987). Aquestes mineralitzacions 
filonianes estan associades a fractures del sòcol Paleozoic, tot i que l’origen de la 
mineralització deu ser comú, la roca encaixant pot ser exclusivament pòrfir, 
exclusivament pissarres o tan pòrfir com pissarres (Crespo i Michel 1980; Melgarejo 
1987) (Taula 1). En general els filons tenen una longitud de 50-100 metres, tot i que en 
alguns casos la longitud és major (Crespo i Michel 1980). 
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Fig. 3: A. Ortofotomapa 1:50.000 de l’àrea d’estudi de la Mina Balcoll marcant la situació dels pous. B. 
Mapa geològic 1:50.000 amb els pous situats. C. Ortofotomapa amb relleu i superposició del mapa 
geològic, on es marca la situació dels pous.  

Llegenda 

Granit biotitic de gra mitjà a fi. Carbonífer-Permià 

Gresos i Pissarres amb nivells de conglomerats. Andesites a la base. Carbonífer. 

Materials de la unitat Capg afectats per metamorfisme de contacte. Edat del metamorfisme: 
Carbonífer-Permià 

B 

C 

100 m 

1 

2 
3 

Llegenda 

     Pou  

1  Numero de pou 
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Mina Roques encaixants Mineralogia 
Mineralogia Pòrfirs àcids del Carbonífer – 

Permià i pissarres i gresos del 
Carbonífer indistintament 
(Melgarejo 1987; Institut 
Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 2020). 

Ankerita, barita, calcita, calcopirita, 
cerussites, dolomita, esfalerita, galena, 
marcassita, millerita, pirita, quars i 
siderita (Mata 1990;  Melgarejo 1987). 

Linda-
Mariquita 

És exclusivament el pòrfir àcid 
del Carbonífer - Permià 
(Melgarejo 1987; Institut 
Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 2020). 

Ankerita, annabergita, atzurita, barita, 
calcita, cuprita, dolomita, galena, 
malaquita, plata, quars, tenantita  
(Rafel et al. 2014). 

Règia Pòrfirs àcids del Carbonífer – 
Permià i pissarres i gresos del 
Carbonífer indistintament 
(Melgarejo 1987; Institut 
Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 2020). 

Anglesita, ankerita, atzurita, barita, 
caolinita, calcopirita, calcita, cerussita, 
dolomita, esfalerita, galena, goethita, 
malaquita, marcassita, pirita, 
pirolusita, quars i siderita entre 
d’altres (Mata 1990; Melgarejo 1987). 

Eugènia Pissarres del Carbonífer 
afectades per el metamorfisme 
de contacte del Carbonífer - 
Permià que han sofert un 
diaclasat (Melgarejo 1987; 
Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya 2020). 

Ankerita, barita, calcopirita, calcita, 
cerussita, dolomita, esfalerita, galena, 
goethita, marcassita, malaquita, pirita, 
pirolusitasiderita i quars (Mata 1990). 

 

Taula 1: taula on es visualitzen les principals mines de la conca de Bellmunt del Priorat, amb roques 
encaixant i la mineralogia d’aquestes.  

Les mineralitzacions lligades exclusivament a dics de pòrfirs estan constituïdes 
principalment per galena amb una ganga de calcita i dolomita, on els filons són 
perpendiculars al sostre dels dics de pòrfir (Crespo i Michel 1980). Les mineralitzacions 
lligades exclusivament a les pissarres paleozoiques, presenten una mena de galena molt 
pura amb una ganga de dolomita, calcita i barita. Els filons estan lligats a un sistema de 
diaclasat i tenen longituds de 50-100 metres (Crespo i Michel 1980). Les 
mineralitzacions també poden estar lligades tant en els dics com en les pissarres 
paleozoiques, en els pòrfirs la mineralització es crea en les fractures on hi entra fluid 
mineralitzant que reomple les esquerdes formant filons, on també es poden formar 
filons-falla de textures bretxoide. Tanmateix hi pot haver mineralització entre les 
pissarres que contenen els pòrfirs (Crespo i Michel 1980; Melgarejo 1987). 

Els minerals primaris que són comuns en totes les mines són barita, calcita, calcopirita, 
esfalerita, galena, pirita i quars; en canvi no es troben en totes l’anglesita, ankerita, 
caolinita, dolomita, fluorita, marcassita, plata, siderita, tennantita. Els minerals 
secundaris són  atzurita, cerussita, goethita, malaquita, millerita i pirolusita (Melgarejo 
1987). 



 

 

 9 

2.2 Cartografia de la mina 
S’han aconseguit mapes antics de la mina Balcoll, en els quals s’hi observen els tres 
pous d’explotació que la constitueixen. Si es contempla el pou principal núm. 3 com a 
pou de referència, situaríem el pou núm. 2 en direcció E-NE i el pou núm. 1 en direcció 
S-SE. En el mapa s’observa una projecció en planta que representa les labors que es 
realitzaven a la mina des de N-S fins a E-O, així com els talls dels filons de la 
mineralització (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Projecció en planta dels pous de la mina, juntament amb els talls dels filons que s’observaren l’any 
1911 (Banca nacional de París 1911). 

 

Mitjançant les projeccions dels talls s’observa com es van determinar possibles filons de 
plata, a diverses profunditats i seguint diferents orientacions i capbussaments (Banca 
Nacional de Paris 1911). Pel que fa a les galeries que es troben projectades en direcció 
N-S en el mapa, es pot apreciar que el principal gruix dels treballs es va dur a terme a la 
primera planta i en el retreballament de les labors antigues del pou núm. 2 (Fig. 5). 

Mapa a escala 1:500 
8 cm 
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Fig. 5: Perfil en direcció N-S on s’observen els pous núm. 2 i 3 amb les galeries corresponents de la mina 
(Banca nacional de París 1911). 

Pel que fa a les galeries que es troben projectades en direcció E-O en el mapa, es troben 
interconnectades per un estatge intermedi, entre els pous núm. 1 i 3. S’observa que el 
pou principal núm. 3 és el que assoleix una major profunditat (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Perfil en direcció E-O on s’observen els pous núm. 1 i 3 amb l’estatge intermedi (Banca nacional 
de París 1911). 

Finalment, existeix un últim perfil, que representa les labors d’explotació del filó 
d’argent que s’estenia entre A i B. El pou de l’esquerra que correspon a una sèrie de 
formes irregulars, són de l’edat mitjana i el de la dreta, l’anomenat pou núm. 2, és el 
més modern, obert a principis de segle XX (Fig. 7).  

 

Mapa a escala 1:500 
4,5 cm 

  Mapa a escala 1:500  
4 cm 
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Fig. 7: Projecció en alçada d’un filó d’Argent amb morfologies irregulars. S’observa també la presencia 
de dos pous, el pou núm. 2 i un d’inicial de l’edat mitjana  (Banca nacional de París 1911). 

3. Metodologia 
Aquest estudi consta de dues parts diferenciades en les quals s’empraren metodologies 
diferents. Per una banda, es realitza l’estudi científic de la mineralització de Balcoll; per 
l’altre, s’elabora una proposta didàctica de divulgació de la mina i la mineralització per 
un públic no especialitzat.  

3.1. Per l’estudi del jaciment 
La metodologia emparada es divideix en tres parts diferenciades segons on s’hagi 
realitzat el treball. Una d’aquestes és basa en el treball de camp que es realitza a la mina 
Balcoll, l’altre en el treball de laboratori que es realitza al microscopi petrogràfic i 
electrònic, i finalment en el treball de gabinet o redacció del document.  

El treball de camp ha consistit en l’execució d’una sortida de camp a la mina Balcoll a 
Bellmunt del Priorat, en la qual es va determinar i caracteritzar la zona d’estudi, així 
com també mostrejar l’escombrera pel seu posterior anàlisi en el microscopi. [1]*. 
Aquest treball de camp es va complementar amb la visita de la col·lecció i documents 
d’interès mineral de Joan Abella, en la qual es van obtenir mapes que permetien 
caracteritzar l’interior de la mina, a més de mostres que es van analitzar conjuntament 
amb les pròpies recollides [2].  

El treball de laboratori consisteix en l’anàlisi tant de les mostres de la pròpia escombrera 
recollides en la primera sortida de camp, com de les mostres de la col·lecció, en el 
microscopi. Es van treballar amb un total de 56 mostres, 30 de l’escombrera i 26 de la 
col·lecció de Joan Abella. Entre elles es van triar 6 mostres representatives per a la 
realització de làmines primes, per tal d’observar la relació entre el filó i l’encaixant per 
a poder caracteritzar la paragènesi de la mina. Les làmines primes, s’han elaborat al 
Laboratori de Preparació de Làmines Primes de la Universitat Autònoma de Barcelona 
tres de les quals corresponen a mostres recollides en el camp, i les altres tres 
corresponen a les mostres de la col·lecció de Joan Abella [3][4].  

*Cada número representat com [x] fa referència al seu corresponent a l’esquema de metodologia de 
l’annex pàg 32.  
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Les làmines primes, en primera instància s’han observat al microscopi petrogràfic, 
Nikon Eclipse E400 Pol de llum transmesa i reflectida, del Departament de Geologia de 
la UAB, per tal de poder identificar els minerals metàl·lics i no metàl·lics més comuns 
[5]. En segona instància per a determinar aquells minerals els quals no s’han pogut 
identificar a través del microscopi òptic, s’utilitza el microscopi electrònic SEM de 
marca EVO ® MA 10 del Servei de Microscòpia de la UAB, on s’ha treballat a una 
resolució de 15-20 kV i a 9,5-10 mm de distància. S’han hagut de metal·litzar amb or 
per obtenir-ne una millor conducció [6].  

Finalment el treball de laboratori conclou amb l’anàlisi d’isòtops de S que permeten 
obtenir informació sobre l’origen i la font del sofre, i per tant dels sulfurs i sulfats. Per 
això s’han hagut de separar sulfurs i sulfats (galena i barita), que s’han triturat amb un 
morter pel posterior anàlisi als Serveis Cientificotècnics de la UAB [7]. El treball de 
gabinet consisteix en la interpretació de les dades de camp i de laboratori que queden 
recollits en aquest document.  

3.2. Per a l’elaboració de la proposta didàctica 
En l’elaboració de la proposta didàctica, es parteix del supòsit que el museu de les 
mines de Bellmunt del Priorat, ofereix un petit espai (1x1) per a la divulgació de la mina 
Balcoll. En aquest espai s’hi inclourien una maqueta 3D de la mina i un panell de suport 
informatiu d’aquesta, on es fes un petit incís als coneixements bàsics tant de la 
mineralització com de la mina. Adjunt al model 3D també s’inclouria alguna mostra de 
mà. 

Per a l’elaboració del model 3D, s’ha utilitzat el programa Cinema 3D. A partir dels 
mapes de la Banca nacional de Paris (Fig. 4-7), s’han mesurat les galeries i s’ha realitzat 
una suposició de la situació dels filons de plata que posteriorment s’ha pogut plasmar de 
forma exacte en el model. La realització de la maqueta s’ha executat amb el programa 
Unigraphics nx 12 i amb la impressora 3D Creality Ender 5 de caràcter particular [8]. 
La realització del pòster per al panell informatiu s’ha elaborat amb concordança amb la 
bibliografia llegida, així com també amb les dades de caràcter científic extretes durant el 
treball de recerca.  

4. Resultats 

4.1 Resultats científics 

4.1.1 La mina i l’escombrera 
La mina Balcoll és una mina subterrània, on en superfície únicament s’observen tres 
pous d’entrada. En el pou núm. 2 (Fig. 8A), el més elevat altitudinalment a una cota de 
277 m, és on es detecta l’única escombrera de la mina, de la qual tota es pot mostrejar, 
amb una àrea aproximada de 340 m2. L’escombrera es troba parcialment recoberta per 
arbustos i és fàcilment accessible (Fig. 8B). La mineralogia identificada a l’escombrera 
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en mostra de mà correspon a galena, calcita, dolomita, ankerita, barita, quars i 
chamosita.  

Pel que fa a l’abundància dels minerals, hi ha una gran quantitat de material de la roca 
encaixant, representant el 80% aproximadament del volum de l’escombrera. En els 
materials del filó, amb un volum total de 20%, els carbonats eren els majoritaris amb un 
95%. Pel que fa als minerals restants del filó, el quars es detecta amb una major 
proporció que la galena, barita i la chamosita (Fig. 8C). 

En el pou núm. 3 a cota 261 m, s’hi conserva una xemeneia i un edifici accessori de les 
antigues instal·lacions de la mina, allà l’escombrera és inexistent (Fig. 8D). Des del pou 
núm. 3, cent metres més enllà en direcció E, es troba el pou núm. 1 de cota 269 m, en el 
qual no s’hi detecten treballs superficials. La mina és inaccessible, i les galeries es 
troben parcialment inundades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Fotografies de camp de la mina Balcoll. A. Pou núm. 2 envoltat per una reixa metàl·lica. B. 
Escombrera del pou núm. 2, d’on s’han extret les mostres de camp. C. Detall del material de l’escombrera 
on s’observa una abundància important de la roca encaixant. D. Xemeneia i edifici accessori del pou núm. 
3. 
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4.1.2 Cartografia geològica de la mina 
La interpretació de la cartografia geològica s’ha realitzat mitjançant els mapes de la 
Banca Nacional de Paris del 1911. A partir d’aquest s’ha aconseguit projectar les 
galeries en un ortofotomapa actual (Fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9: Cartografia de la mina Balcoll, on es visualitzen els diferents pous d’explotació que corresponen a 
la projecció en planta de la Fig. 4.  

A la mina Balcoll s’explotava un eixam de filons que tallen la roca encaixant formada 
per pissarres, gresos i quarsites (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2016). Les 
labors més antigues es realitzaven en el pou núm. 2 de 59 metres de profunditat. El pou 
núm. 1, de 22 metres de profunditat, i el 3, de 92 metres de profunditat, es troben 
interconnectats a partir de la connexió de l’estatge intermedi i el primer estatge 
mitjançant un contrapou. La llargada de l’estatge intermedi és de 62 metres i del primer 
estatge és de 101 metres. En el pou núm. 2 es troba argent en poca profunditat a 8,5 
metres, a més de l’estatge intermedi a 31,25 metres que correspon al principal estatge 
d’explotació, i el primer estatge a 30,3 metres, que connecten el pou núm. 2 i núm. 3. El 
pou núm. 3, el principal, està compost per tres estatges, arribant a 92 metres 
d’excavació. Actualment els pous es troben inaccessibles, ja que estan inundats.  

4.1.3 La roca encaixant 
La roca encaixant de la mina Balcoll, correspon a una pissarra amb una alternança de 
nivells pelítics i quarsítics tots d’ordre mil·limètric (Fig. 10A). La pissarra del 
Carbonífer, és homogènia, melanocràtica i amb una textura equigranular foliada de 
tipologia lepidoblàstica. Està  formada principalment per quars, biotita, feldspat potàssic 
i caolinita (identificada al microscopi electrònic), rica en ferro (Annex pàg 36 (1)). Les 
bandes de quarsita, tenen una textura equigranular de tipologia granoblàstica decussada 
i estan formades principalment per quars. Per tant com a nom sistemàtic es considera un 
esquist i com a nom específic una pissarra amb bandes quarsítiques.  

80 m 
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La pissarra té una certa foliació o pissarrositat, presenta òxids de ferro en les fractures i 
en els plans de foliació, donant lloc a unes coloracions ataronjades (Fig. 10B). Es pot 
trobar bretxificada en el contacte amb els filons (Fig. 10C). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: A. Fotografia al microscopi petrogràfic amb llum transmesa, en nicols encreuats de la pissarra 
amb alternances de nivells pelítics (NP) i quarsítics (NQ) de mida mil·limètrica. B. Fotografia al 
microscopi petrogràfic amb llum transmesa, en nicols encreuats de la foliació en la pissarra i presència 
d’òxids de ferro en els plans de foliació. S’observa també el contacte net entre la roca encaixant i el filó 
(línia puntejada blanca). C. Fotografia en mostra de mà on s’observa l’encaixant bretxificada.  

La roca encaixant presenta galena i pirita, en poca proporció. La galena de la roca 
encaixant és de mides mil·limètriques i hipidiomorfa. Aquesta, d’acord amb el que s’ha 
visualitzat en el microscopi electrònic, es troba juntament amb miques i amb feldspat 
potàssic (Fig. 11). El feldspat potàssic és de mides micromètriques i té una morfologia 
idiomorfa (Annex pàg 36 (2)). La pirita és de mides micromètrica amb morfologia 
idiomorfa (Annex pàg 36 (3)). Es troba a l’encaixant juntament amb altres fases 
metàl·liques més escasses, com òxids de Ti, rútil (Annex pàg 36 (4)) i ilmenita (Annex 
pàg 36 (5)), a més de fosfatsilicats de terres rares de la família de les monazites, 
característiques per la seva elevada reflectivitat (Fig. 12 A i B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Fotografia al microscopi electrònic de la roca encaixant on es visualitza galena (Gn) juntament 
amb miques (Kln) i amb feldspat potàssic (K-fsp).  

A 

1 mm 

NP 

NQ 

B 

1 mm 

C 

Kln K-fsp 

Gn 
40 µm 



 

 

 16 

 Element Weight% Atomic% 
        
O K 30.03 63.87 
Mg K 0.49 0.69 
Al K 3.41 4.30 
Si K 4.33 5.25 
P K 12.21 13.41 
K K 0.77 0.67 
Ca K 1.02 0.86 
La L 11.76 2.88 
Ce L 22.31 5.42 
Nd L 7.24 1.71 
Th M 6.45 0.95 
   
Totals 100.00  

 

Fig. 12: A. Fotografia al microscopi electrònic de l’encaixant on es visualitza un cristall de terres rares de 
la família de la monazita. B. Anàlisi del mineral de terres rares al microscopi electrònic.  

4.1.4 Caracterització dels minerals 
A continuació es descriuen els minerals del filó en el següent ordre: en primer lloc s’han 
caracteritzat els minerals de mena, i posteriorment els metàl·lics. En segon lloc els 
minerals no metàl·lics de ganga d’entre els quals s’han iniciat pels carbonats i 
posteriorment els silicats. En tercer lloc s’han caracteritzat minerals d’alteració presents 
en el filó. 

-Argent (Ag): la plata nativa no s’ha pogut identificar en les mostres de l’escombrera 
però si, a partir de les mostres de la col·lecció, amb un aspecte brillant i de mida 
mil·limètrica. Posseeix un color blanc brillant, al microscopi electrònic a causa de la 
seva l’elevada reflectivitat. Té mides de micromètriques a mil·limètriques i és 
al·lotriomorfa. La plata no únicament es troba reomplint la porositat intercristal·lina de 
la dolomita, sinó que també es troba en una situació d’intercreixement amb calcita, amb 
morfologies més hipidiomorfes (Fig. 13A). Símbol: Ag. (Annex pàg 37 (6)). 

-Acantita (Ag2S): coloració groguenca en microscopi petrogràfic, de mides 
micromètriques a mil·limètriques i amb morfologies al·lotriomorfes (Fig. 13B). Es pot 
trobar incloent d’altres minerals com galena, sternbergita i argentopentlandita, en  
equilibri amb la galena i l’sternbergite o a l’interior de la galena. Símbol: Acnt. (Annex 
pàg 37 (7)). 

-Sternbergite (AgFe2S3): mineral força abundant de coloració salmó, al microscopi 
petrogràfic, de mida micromètrica i morfologia al·lotriomorfa (Fig. 13B) 
Majoritàriament es troba coexistint amb acantita principalment, però a vegades es pot 
trobar en inclusions a l’interior de galena. Pot tenir exfoliacions i s’altera ràpidament. 
Símbol: Strn. (Annex pàg 37 (8)). 

-Argentopentlandita ((Ni,Fe,Ag)9S8): coloració generalment rosada, però com que 
posseeix iridescència, es troba amb coloracions blavoses, en el microscopi petrogràfic.  
De mida mil·limètrica i amb morfologies al·lotriomorfes (Fig. 13B). 
L’argentopentlandita es troba a l’interior d’acantita i associada amb la galena. Símbol: 
Agpn. (Annex pàg 37 (9)). 
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Fig. 13: A. Fotografia al microscopi electrònic on es visualitza com la plata es troba reomplint la porositat 
intercristal·lina de la dolomita, juntament intercrescuda amb calcita. B. Fotografia al microscopi 
petrogràfic amb llum reflectida en nicols encreuats on es visualitzen minerals del filó amb la presència 
d’acantita, sternbergite i argentopentlandita entre carbonats.  

-Galena (PbS): en mostra de mà, presenta un color gris metàl·lic, i és de mida 
centimètriques. En el microscopi petrogràfic presenta un color blanquinós amb 
morfologies hipidiomorfes, i s’ha identificat tant en el filó com a l’encaixant. Els 
cristalls de galena es poden trobar en intercreixement o convivència amb l’sternbergite i 
l’acantita, o a vegades aquests dos minerals es poden trobar inclosos en l’interior de la 
galena (Fig. 14C). Es pot trobar també reomplint porositat en els carbonats de tal 
manera que es considera simultània i posterior a la dolomita. Símbol: Gn. 

-Pirita (FeS2): coloració blanc-grogenc al microscopi petrogràfic, amb morfologia 
idiomorfa i de mida micromètrica (Fig. 14B). Majoritàriament es troba en forma de 
cristalls aïllats dins de la dolomita-ankerita. Símbol: Py. 

-Calcopirita (CuFeS2): coloració groc canari en el microscopi petrogràfic, de mida 
micromètrica i morfologia hipidiomorfa, es troba en forma de cristalls aïllats o amb 
contacte amb l’argentopentlandita. Amb aquesta, s’observa un reemplaçament de 
argentopentlandita per calcopirita (Fig. 14A). Símbol: Cp. (Annex pàg 37 (10)). 

-Dolomita-Ankerita (CaMg(CO3)2)-CaFe(CO3)2): minerals de coloració rosada, en 
mostra de mà, a causa de l’elevada quantitat de ferro que presenten. Tenen un aspecte 
brut, de mida centimètrica i amb morfologia idiomorfa, observable en el microscopi 
petrogràfic. Presenten les vores dels cristalls romboèdrics en forma d’arc, fet que indica 
que és una dolomita barroca. La dolomita observada presenta zonació, pel variable 
contingut en ferro, per tant un transit de carbonats, on la quantitat de ferro augmenta a 
mesura que ens allunyem de l’interior del cristall. En la transició entre dolomita i 
ankerita, la dolomita és anterior a l’ankerita, ja que els cristalls d’ankerita envolten a la 
dolomita (Fig. 14B). Els cristalls de dolomita poden créixer en direccions oposades, 
sempre cap al centre del filó, on s’observa una porositat reomplerta per calcita, que 
també podrà estar-ho per quars. Símbol: Dol-Ank. (Annex pàg 37 (11)). 
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-Calcita (CaCO3): incolora amb morfologies dels cristalls al·lotriomorfs, i de mida 
centimètrica (Fig. 14B). Es troba reomplint la porositat intercristal·lina de la dolomita, i 
intercrescuda amb la plata (Fig. 13A). Símbol: Ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: A. Fotografia al microscopi petrogràfic amb llum reflectida, en nicols encreuats del filó on es 
visualitza un reemplaçament de la argentopentlandita per calcopirita. També es visualitza galena. B. 
Fotografia al microscopi electrònic del filó on es visualitzen grans cristalls de dolomita barroca que 
transicionen a ankerita, augmentant la quantitat de ferro de una a l’altre. Es visualitza com la porositat 
intercristal·lina de la dolomita és reomplerta per calcita i cristalls de rútil i pirita a l’encaixant. C. 
Fotografia al microscopi electrònic del filó on es visualitzen cristalls de galena en intercreixement o 
convivència amb l’sternbergite i l’acantita. 

-Barita (BaSO4): coloració blanca en mostra de mà de mides centimètriques amb 
cristalls tabulars disposats en forma de ventall. Únicament s’ha visualitzat en mostra de 
mà on es troba juntament amb galena (Fig. 15A). La barita es troba reomplint porositat 
de tal manera que es considera posterior a la dolomita-ankerita i simultània amb la 
galena. Símbol: Ba. 

-Chamosita ((Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH)8): mineral de coloració verdosa, en 
mostra de mà de mida centimètrica (Fig. 15B). En microscopi electrònic s’observa una 
textura puntejada d’intercreixement amb dolomita, considerant-se així, simultanis en la 
paragènesi. Amb molt poca abundància dins el filó. Símbol: Chm. (Annex pàg 37 (12)). 
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Fig. 15: Fotografies de mostra de mà recollides a l’escombrera. A. Barita i galena en el filó, en contacte 
net amb l’encaixant. B: Chamosita en el filó, s’observa el contacte net del filó amb l’encaixant (línia 
blanca).  

-Adulària (KAlSi3O8): mineral únicament observat en el microscopi electrònic, de 
mides micromètriques i amb morfologia idiomorfa, es caracteritza per trobar-se en 
contacte amb l’encaixant per tant precipita abans que la calcita i el quars que es troben 
al mateix filó (Fig. 16) Símbol: Adl. (Annex pàg 37 (13)). 

  

 

 

 

 
 

Fig. 16: Fotografia al microscopi electrònic on es visualitza un filó de quars (Qz) juntament amb calcita i 
adulària, en contacte amb l’encaixant. En l’encaixant s’hi visualitzen minerals de terres rares (RRE) i 
ilmenita (Ilm).  

-Quars (SiO2): s’observen tres tipologies de quars, denominats com a Qz 1, Qz 2 i Qz 3. 
Pel que fa al primer quars, és de mides micromètriques a centimètriques amb 
morfologia hipidiomorfa, i es troba en contacte amb l’encaixant, en forma de venes 
(Fig. 17A).  El segon quars de mides micromètriques a centimètriques té una morfologia 
al·lotriomorfa i es troba reomplint les porositats del carbonat (Fig. 17B). Finalment el 
tercer quars té una mida de cristall micromètrica i amb una abundància superior als 
anteriors. Es troba reemplaçant els carbonats creant un episodi de silificació en el 
carbonat (Fig 17C) Símbol: Qz. 

 

 

 

 
Fig. 17. Fotografies al microscopi petrogràfic amb llum transmesa, en nicols encreuats. A. Contacte entre  
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l’encaixant i el filó on s’observa la primera fase de quars (Qz 1) i la zonació en la dolomita-ankerita. B. 
Quars reomplint porositat del filó (Qz 2). C. Quars intercrescut amb carbonats, creant un episodi de 
silificació (Qz 3). 

4.1.5 Paragènesi de la mina Balcoll 
Es mostra la paragènesi de la mina Balcoll d’acord amb les relacions establertes entre 
els minerals del filó esmentades en la caracterització mineral (Taula 2). Els minerals 
més abundants del filó són els carbonats, la dolomita és el que es troba en major 
quantitat, aquests corresponen als primers minerals que cristal·litzen, tot i que 
anteriorment ja s’hauria produït el primer episodi de precipitació de quars. 

Els sulfurs cristal·litzen en una fase intermèdia de la formació del filó juntament amb la 
plata i durant el segon episodi de precipitació del quars. El sulfur de temporalitat més 
elevada és la galena, que ja comença a cristal·litzar quan encara ho estan fent els 
carbonats, pel contrari l’últim sulfur en cristal·litzar és la calcopirita. Finalment la 
silicificació és la darrera fase de formació del filó que correspon amb el tercer episodi 
de precipitació del quars, aquesta és la tipologia de quars més abundant i de més durada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: paragènesi de la mina Balcoll en el qual en l’eix d’abscisses es representa el temps de 
cristal·lització dels diferents minerals i en l’eix d’ordenades el volum d’aquests en la 
mineralització.  
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4.1.6 Dades geoquímiques  
No s’han pogut obtenir els resultats de les dades isotòpiques de sofre ja que aquestes no 
han arribat a temps amb la temporalitat del treball.  

4.2 Resultats didàctics 

4.2.1 Model 3D de la mina Balcoll 
A partir de les dades dels plànols antics i de les mesures realitzades en ells, amb el 
programa Cinema 3D s’ha realitzat un model de la mina Balcoll en que s’hi representen 
els tres pous d’explotació (1, 2 i 3), juntament amb les galeries d’exploració i explotació 
corresponents (Fig. 18A). S’hi observaren tres estatges principals i dos d’intermedis en 
el pou núm. 1 i 2. També s’identifica la mineralització i les cambres d’explotació de la 
mina (Fig. 18B). Els tres filons, definits com a filo 1, 2 i 3. El filó 1 (situat més al S) i el 
filó 2 es troben en direcció subvertical i el filó 3 en direcció subhoritzontal. 

Per definir la llargada dels filons es tenen en compte els pous d’exploració, que 
generalment indiquen la inexistència de filó. El filó 1, situat més al S, mesura 60 metres 
de llarg en direcció N-S. Aquesta mesura s’ha definit per la falta de continuïtat del pou 
núm. 2 cap al segon estatge indicant així, el límit inferior del filó de 60 metres.  El filó 
2, mesura 70 metres en direcció N-S, i el límit d’aquest s’ha interpretat per la falta de 
continuïtat de la galeria d’exploració del segon estatge del pou núm. 3. El filó 3, té una 
extensió de 165 metres en direcció E-O, d’acord amb el límit de l’estatge intermedi i del 
primer.  
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Fig. 18: Imatges de la reproducció en 3D de la mina Balcoll. Els tubs grisos marquen pous i galeries 
d’explotació i exploració. Els rectangles grisos marquen els filons de plata. Les línies grogues marquen la 
delimitació de la mina. A. Imatge amb orientació aproximada O-E. B. Imatge amb orientació aproximada 
N-S.   

Per a poder realitzar la impressió 3D, amb el programa Unigraphics nx 12, s’ha realitzat 
una segona modelització on s’han dibuixat uns plans ficticis (marrons) per tal de que les 
galeries quedin subjectes, i es pugui imprimir posteriorment. Els buits dins els plans 
representarien els filons de plata (Fig. 19). 

  

 

 
 

 
 

Fig. 19: Model 3D de la mina Balcoll a punt per a la impressió. Els tubs grisos marquen pous i galeries 
d’explotació i exploració. Els plans marrons ens serveixen únicament per a poder imprimir la mina. Els 
buits dins els plans marquen els filons de plata.  

4.2.2 Pòster de divulgació 
Al pòster divulgatiu (Fig. 20) s’hi representa la informació principal tant dels aspectes 
estructurals de la mina com de la pròpia mineralització del jaciment. Només s’hi 
presenten 5 idees: la localització de la mina, en forma de mapa; la plata com a mena del 
jaciment; propietats i usos de la plata; minerals de la mina i diferencia entre mina i 
jaciment. Aquest complementa a la maqueta per tal de poder difondre de forma efectiva 
i clara els aspectes més importants de Balcoll.  
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En aquest cas no s’han superat les 300 paraules, s’han utilitzat 3 canvis de mida de 
lletra, i la lletra Arial per a la seva fàcil lectura. S’ha optat també per a la realització de 
preguntes que incitin a raonar i a poder extreure conclusions pròpies. D’acord amb 
Carcavilla et al. (2010) cal considerar que el públic general a Espanya domina el 
llenguatge cientificotècnic corresponent a una persona de 16-17 anys escolars. Per tant, 
el llenguatge a utilitzar per a la redacció  del panell divulgatiu és l’emprada als llibres de 
text de Batxillerat.  

Dins el bloc de la geosfera del llibre de ciències de la terra i del medi ambient de 
Batxillerat de l’editorial Teide (Bach et al. 2002), hi ha dedicat un tema als recursos 
minerals i geoenergètics, que conté la definició que és un mineral, un jaciment mineral i 
si estan en forma de filó o disseminats, es diferencia què és la mena i què la ganga i 
s’expliquen els diferents processos de formació de minerals incloent-hi la concentració 
hidrotermal, el metamorfisme de contacte, la segregació magmàtica, els dipòsits 
residuals, l’enriquiment secundari, els dipòsits de placer, la precipitació química i els 
dipòsits evaporítics. També es defineix l’explotació dels minerals i la prospecció 
mineral així com els mètodes d’extracció on es parla dels diferents tipus de mineria 
incloent-hi la mineria subterrània i s’introdueixen els conceptes de galeries i pous.   

En canvi, en el llibre de Ciències de la terra i del medi ambient 2 de l’editorial 
Castellnou (Costa et al. 2009). Es dedica una part molt més petita als recursos minerals. 
S’hi diferencia què és un mineral metàl·lic i no metàl·lic i que és un jaciment mineral.  
Per altra banda també defineix les explotacions mineres i els impactes que generen, així 
com també, que és una galeria i un pou, incloent-hi el concepte de filó. Les idees que es 
presenten en el panell es troben amb concordança als coneixements dels llibres de text 
de Batxillerat.  

S’ha triat un fons clar, ja que dóna sensació de puresa i permet integrar uns polígons de 
colors vius que criden l’atenció i contenen la informació rellevant. S’utilitza una lletra 
simple i poc text amb imatges i símbols fàcils d’identificar amb una harmonia que 
permeti que l’espectador centri l’atenció en el que és rellevant. El llenguatge és simple i 
les idees que es presenten es troben en els llibres de text de Batxillerat. A més s’han 
utilitzat preguntes que incitin a raonar i extreure conclusions pròpies.  

 

 

 

 

 
 Fig. 20: Pòster divulgatiu de la mina 

Balcoll. Mida  din A4 a Annex pàg 38.  
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5. Discussió 

5.1 Discussió dels resultats científics 

5.1.1 Paragènesi i mineralització 
La paragènesi elaborada difereix en alguns aspectes de la informació prèvia existent. En 
primer lloc els minerals de Bi, As, Sb i Ni, no s’han detectat en les mostres analitzades, 
de tal manera que no apareixen a la taula 2 de la paragènesi. És possible que la  primera 
fase de precipitació de Bi, As, Sb i Ni, d’Abella (Fig. 1) correspongui a la primera fase 
de quars (Qz 1) que s’ha detectat en aquest treball.  

D’acord amb les tres tipologies de quars que s’han visualitzat (Fig. 17), es pot 
interpretar la formació de tres episodis de precipitació de quars. En primer lloc el Qz 1, 
es caracteritza perquè correspon a un primer episodi de formació de filons, ja que està 
en contacte amb l’encaixant. En segon lloc el Qz 2, correspon a un estadi intermedi que 
es troba reomplint les porositats del carbonat. Finalment el Qz 3 s’interpreta com un 
últim episodi de silicificació.  

El període de formació de l’argent que s’ha observat no correspon amb el definit en els 
estudis previs. La formació de l’argent es troba associat a calcita (Fig. 13A), fet que no 
s’havia observat anteriorment. Tot i això sí que la formació dels carbonats coincideix 
amb els estudis ja realitzats, formant-se així dolomita amb anterioritat a calcita.  

Pel que fa a la precipitació dels minerals metàl·lics, tant en els estudis anteriors com en 
les mostres observades, majoritàriament coincideixen amb la formació de carbonats, en 
concordança amb la saturació progressiva d’aquests. Per altra banda la successió de 
galena, pirita i calcopirita difereix dels estudis previs en les mostres observades 
s’observa una associació de galena i pirita i posteriorment calcopirita (Taula 2). Cal 
destacar també que en els estudis anteriors es descriu un reemplaçament de plata per 
acantita, que en les mostres observades no s’ha detectat.  

Per altra banda s’han trobat minerals que anteriorment no estaven descrits a la mina 
Balcoll. Pel que fa als minerals metàl·lics, s’ha definit per primera vegada en la 
mineralització sternbergite i argentopentlandita. Entre els no metàl·lics s’ha detectat per 
primer cop barita, chamosita i adularia, minerals comuns en altres mineralitzacions 
(Melgarejo 1987).  

La mineralització de la mina Balcoll correspon a una mineralització filoniana associada 
a fractures del sòcol Paleozoic. D’acord amb la situació geològica i geogràfica dins la 
conca minera del Priorat, i en comparació amb les altres mines, la roca encaixant de la 
mina Balcoll correspon al model de les mineralitzacions lligades tant al pòrfir granític 
com a les pissarres del Carbonífer.  
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5.1.2 Model genètic 
La mineralització de Balcoll es tracta d’un jaciment epigenètic, perquè la mineralització 
es genera després de la formació de la roca encaixant. La gènesi de la mineralització de 
Balcoll està relacionada amb la tectònica de l’orogènia herciniana que provoca un 
sistema de diaclasat en el sòcol Paleozoic.  

La font del fluid mineralitzant pot tenir un origen combinat magmàtic i meteòric, pot 
venir de la mateixa intrusió de la que es separa o pot ser una infiltració d’aigua 
provinent de la superfície i escalfada. El fluid podria ser de caràcter epitermal perquè 
deu ser un dipòsit de baixa temperatura, amb valors que ronden els 150-300 oC i de poca 
profunditat, similar a altres mineralitzacions properes i de Catalunya (Melgarejo 1987; 
Canals et al. 1990; Grandia 2000; Canals i Cardellach 1993). A més una de les 
alteracions destacades dels dipòsits epitermals és la silicificació, detectada en l’anàlisi 
mineralògic (Qz3).  

El fluid mineralitzant pot circular tant pel contacte amb el pòrfir com pel sòcol 
Paleozoic, on a causa del sistema de diaclasat, per reducció de pressió i/o temperatura o 
per mescla amb altres fluids, podran precipitar els minerals. El fluid d’origen meteòric 
s’enriquirà en sofre durant la circulació per les roques metamòrfiques que hem 
comprovat que contenen sulfurs. El fluid d’origen magmàtic contindrà S magmàtic i en 
podria adquirir més durant l’ascensió.  

La plata de la mina Balcoll pot ser transportada mitjançant complexos de sulfurs, i 
podria precipitar de dues maneres. Per una reducció de la pressió en que estava sotmès 
el fluid epitermal i també durant l’episodi de mescla entre un fluid magmàtic salí amb el 
meteòric. La precipitació de la plata i sulfurs metàl·lics es troba en forma de filons de 
diferents generacions en el sistema de diaclasat (Melgarejo 1987; Escuder i Falgàs 
2000).  

D’acord amb la Fig. 21A de Einaudi et al. (2003) la mineralització de Balcoll es tracta 
d’un dipòsit filonià epitermal de sulfuració intermèdia, ja que es troba entre els camps 
d’estabilitat de la pirita i calcopirita, presents en l’anàlisi mineralògic. Es descarten els 
altres perquè pirrotina o bornita no han estat detectades, així com tampoc enargite ni 
famatinite. Acantita i plata sí que hi són presents a la mineralització, fet que caracteritza 
la sulfuració intermèdia (Gamarra et al. 2013). 

En relació amb l’origen del sofre, es pretenia interpretar els isòtops de sofre de la galena 
i la barita per tal de poder arribar a una conclusió clara de l’origen del sofre i per 
comparació amb la de dipòsits similars. D’acord amb les anàlisis de fraccionament 
isotòpic del S que es podrien haver obtingut, es podria haver calculat la signatura 
isotòpica del S del fluid mineralitzant i comparar amb les dades de diferents fonts (Lipar 
et al. 2019). Uns possibles valors de δ34S del fluid podrien estar entre -5 i +10 si l’origen 
de l’enriquiment del S fos del pòrfir granític o entre -20 i 20 si l’origen fos provinent del 
rentat meteòric de les roques metamòrfiques (Fig. 21B) (Hoefs 2008). 
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Fig. 21: A. Diagrama de fugacitat de sofre amb la temperatura, que mostra els estats relatius de sulfuració 
dels líquids hidrotermals i camps d’estabilitat de minerals (Einaudi et al. 2003). B. Valors de δ34S 
d’alguns reservoris geològics de sulfur importants (Hoefs 2008). 

5.2 Discussió dels resultats didàctics 

5.2.1 Model 3D de la mina Balcoll 
El projecte de divulgació realitzat de la mina Balcoll, correspon a l’únic model en 3D 
elaborat en el conjunt de mines de la conca del Priorat. De tal manera que és totalment 
pioner.  

S’han situat un total de tres filons, dos dels quals, una petita part, ha esta marcada pels 
creadors del mapa d’empresa ja amb anterioritat. D’aquests dos filons (1 i 2) s’ha 
interpretat la seva traça, d’acord amb les galeries d’exploració i explotació definides en 
el mapa. La situació d’aquests és subvertical, de manera similar a les altres mines de la 
conca. En el cas de la mina Linda Mariquita, els filons es disposen perpendicularment al 
sostre del dic pòrfir (Crespo i Michel 1980); en la mina Eugènia els filons es troben 
reomplint fractures d’extensió i per tant suberticals (Crespo i Michel 1980). Per tant la 
disposició dels filons 1 i 2 que s’han definit en el model és coherent amb la disposició 
de les mineralitzacions de les altres mines de la conca.  

Pel que fa al filó subhoritzontal (filó 3) s’ha definit així perquè és la forma de justificar 
l’existència de galeries d’extracció N-S i E-O. El petit cabussament d’aquest és degut a 
la presència d’un pou escala enllaçant el pou núm. 1 amb el núm. 3.  

5.2.2 Pòster de divulgació 
Pel que fa al recurs divulgatiu del pòster, s’ha analitzat la forma de transmetre la 
informació de minerals i mines en altres museus. El museu de mines de Bellmunt del 
Priorat (http://minesbellmunt.com/) i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(https://museuciencies.cat/es/), han estat els escollits per aquesta anàlisi. 

En el museu de les mines de Bellmunt s’hi troba una part clarament dedicada a la 
geologia i la gènesi de la mineralització de Bellmunt del Priorat. L’explicació dels 
continguts i les figures dels panells semblen estar encarades a un públic especialitzat. 
S’utilitza un vocabulari geològic cientifico-tècnic complex, i les figures són mapes 
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geològics que la seva comprensió pot resultar dificultosa per a un públic no 
especialitzat. Per altre banda també hi ha un panell dedicat a la història de la mineria de 
Bellmunt que situa i fa entendre el present. 

L’organització dels elements que formen el panell no es troba de forma harmònica. Hi 
ha una major quantitat de text que no pas d’elements visuals i el disseny no compleix 
els requisits per a produir una atracció en els visitants ja que els colors són molt foscos i 
no es troba un contrast entre el fons i el text. Segurament compensen aquest fet amb els 
guies i treballadors del Museu que poden explicar de manera més planera la informació. 

El recurs divulgatiu d’aquest treball aporta una informació que actualment és absent en 
el museu, a més integra un suport visual de gran interès, com és la maqueta 3D. Per 
altre banda a través d’un QR es pot consultar el model 3D digitalitzat de la mina 
Balcoll, que és una forma d’actualitzar i integrar les noves tecnologies. 

En el museu de Ciències Naturals de Barcelona hi ha una zona dedicada a la mineria i a 
les roques minerals. En l’explicació de la mineria, els continguts són relativament 
bàsics, s’hi defineix el concepte de mineria i s’exposen els principals jaciments del món. 
Pel que fa a les roques minerals, aquestes tenen un espai molt més gran i s’exposen les 
mostres amb una petita explicació. En l’explicació s’hi distingeix el nom del mineral, la 
fórmula química, l’origen de la mostra i el sistema cristal·lí. A més s’explica com es 
realitzen les mostres de làmina prima per l’anàlisi al microscopi. En el museu s’utilitzen 
panells informatius que segueixen el disseny estàndard de la resta de panells. Utilitzen 
panells de fons negre i lletres blanques. Per tant el pòster elaborat en aquest treball 
aporta conceptes bàsics del món miner així com també les propietats i usos de la plata 
que no s’exposaven tampoc en el museu de Ciències Naturals de Barcelona.  

Un fet a destacar, fa referència a l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació), en la forma de transmetre la informació. L’ús de tauletes i QR per acabar 
d’explicar allò que es visualitza és una tècnica cada cop més habitual actualment i que 
també s’aplica en la divulgació de la mina. 

6. Conclusions 
Les conclusions del treball que s’ha realitzat s’exposen a continuació, en primer lloc es 
determinen les dels resultats científics i posteriorment les que fan referència a la 
divulgació. 

- La mina Balcoll, situada entre Bellmunt del Priorat i Falset, està constituïda per 
tres pous. El pou núm. 1 de 22 metres de profunditat, el pou núm. 2 de 59 metres 
de profunditat i el pou núm. 3 de 92 metres, i galeries d’exploració i explotació 
horitzontals en direccions N-S i E-O a diferents cotes.  

- En superfície hi ha una escombrera amb material de la mina, del que 
aproximadament un 80% correspon a material del encaixant i el 20% restant 
correspon a material del filó, sent els carbonats els majoritaris. 
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- A la mina es van explotar tres filons que s’han pogut mesurar aproximadament a 
partir de mapes antics. El filó 1 mesura 60 metres de llarg en direcció N- S, el 
filó 2 mesura 70 metres en la mateixa direcció i la disposició d’aquests és 
subvertical de manera similar a les altres mines de la conca. El filó 3 té una 
extensió de 165 metres en direcció E-O i té una disposició subhoritzontal. 

- La roca encaixant a Balcoll correspon a una pissarra del període Carbonífer amb 
una alternança de nivells quarsític i pelítics d’orde mil·limètric. La pissarra és 
homogènia, melanocràtica i amb una textura equigranular foliada de tipologia 
lepidoblàstica, formada per quars, biotita, feldspat potàssic i caolinita, 
predominantment. 

- A més la roca encaixant presenta galena, pirita i feldspat potàssic en poca 
proporció amb altres fases metàl·liques més escasses com òxids de titani, rútil i 
ilmenita a més de fosfatosilicatats de terres rares de la família de les monazites. 

- El mineral de mena del filó és la plata, que es troba reomplint la porositat 
intercristal·lina de la dolomita, que és la ganga majoritària, així com en una 
situació d’intercreixement amb calcita. 

- Els altres minerals metàl·lics del filó corresponen a sulfurs de plata i altres 
metalls, com acantita, sternbergite, argentopentlandita, galena, pirita i 
calcopirita.  

- Els minerals no metàl·lics de ganga del filó corresponen a carbonats com 
dolomita-ankerita i calcita; silicats com chamosita, adulària i quars; i altres com 
barita. 

- Sternbergite, argentopentlandita, barita, chamosita i adulària han estat descrites 
per primera vegada en la mineralització de Balcoll. 

- S’han deduït tres episodis de precipitació de quars, el Qz 1 que correspon a un 
primer episodi d’obertura i formació de filons, el Qz 2 que correspon a un estadi 
intermedi que es troba reomplint la porositat del carbonat i el Qz 3 que 
s’interpreta com l’últim episodi de silicificació. 

- Els minerals que precipiten primer són el Qz 1 i els carbonats. Els sulfurs 
cristal·litzen en una fase intermèdia juntament amb la plata i durant el segon 
episodi de precipitació del quars. La silicificació és la darrera fase de formació 
del filó. 

- La mineralització de la mina Balcoll correspon a una mineralització filoniana 
associada a fractures del sòcol Paleozoic. La roca encaixant correspon al model 
de les mineralitzacions lligades tant al pòrfir granític com a les pissarres del 
Carbonífer. 

- La  mineralització de Balcoll és epigenètica lligada a un dipòsit filonià epitermal 
de sulfuració intermèdia, d’acord amb la paragènesi descrita. 

- La plata podia ser transportada mitjançant complexos de sulfur i podria 
precipitar o per una reducció de pressió en que estava sotmès el fluid epitermal o 
durant l’episodi de mescla amb un fluid d’origen meteòric. 

- Un dels possibles valors de δ34S que ens haurien donat estarien entre -5 i 10 si 
l’origen de l’enriquiment del S fos del pòrfir granític o entre -20 i 20 si l’origen 
fos provinent del rentat meteòric de les roques metamòrfiques. 
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- La forma triada per fer difusió de la mina Balcoll ha estat mitjançant la 

impressió d’una maqueta 3D i un panell divulgatiu de suport, on s’han integrat 
les noves tecnologies mitjançant un codi QR que redirigeix a un model dinàmic 
en 3D. 

- L’estètica i el llenguatge utilitzats en el pòster de divulgació difereixen dels 
museus analitzats. En la proposta d’aquest treball s’empra una estètica sense els 
condicionants dels estàndards dels museus concrets i amb colors més vius; 
també s’empra un llenguatge més senzill, apte per a un públic no especialitzat. 
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                                                Metodologia  

 

 

 

               

 

        8.1. Esquema de metodologia 
 

 

     

 

 

 

 

 

      

Objectiu 
específic                                                              
 

 

• Realitzar un estudi de la composició i paragènesi 
de la mina Balcoll amb microscòpia petrogràfica 
i electrònica, a partir de mostres de l’escombrera 
i amb mostres de col·lecció. 

 
 

 

• Elaborar una proposta de divulgació científica pel 
museu de les mines de Bellmunt del Priorat 
dirigida a un públic no especialitzat. 

 
 

 Treball de gabinet:  
-Recerca d’antecedents. 
-Proposta de divulgació.  

 

• Interpretar plànols antics de la mina per tal de 
poder realitzar una cartografia caracteritzant-ne 
les galeries, amb un model 3D.  

 

Treball de camp: 
-Visita a Joan Abella[2]. 
Treball de gabinet:  
-Mesures del mapa de galeries. 
 

 

 

Caracteritzar la gènesi i la paragènesi de la mineralització de la mina 
Balcoll (Falset) apropant els resultats a un públic no especialitzat, 
mitjançant divulgació científica. 

Objectiu general 
 

-Determinació de 
l’origen de la plata. 

-Pòster divulgatiu de la 
mina. 
-Model 3D de les galeries. 
 

Eines 
 

Resultat 
 

 

Treball de camp: 
-Sortida a la mina Balcoll[1]. 
-Visita de la col·lecció de Joan 
Abella[2]. 
Treball de laboratori:  
-Realització làmines primes[3].  
-Microscòpi òptic[5]. 
-Microscopi electrònic[6]. 

-Mineralogia de la mina. 
-Paragènesi de la mina. 
-Gènesi de la mina. 

 

• Interpretar l’origen de la plata i de la font del sofre 
mitjançant isòtops de S. 

 

Treball de laboratori: 
-Espectròmetre de masses[7]. 
 

-Cartografia geològica de 
la mina.  
-Model 3D de les 
galeries.[8] 
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8.2. Fotografies de la metodologia emparada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

Fotografies de la metodologia emparada en l’estudi del jaciment. Llegenda: 1. Sortida de 
camp a la mina Balcoll, on s’identifica l’escombrera i diverses mostres extretes d’aquesta. 
2. Mostres de la col·lecció de Joan Abella, a partir de la visita del dia 13/10/2019. 3. 
Lamines primes de 3 mostres de camp i 3 mostres de la col·lecció.  
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7 
6 

4 

6 6 

5 

Fotografies de la metodologia emparada en l’estudi del jaciment. Llegenda: 4. Realització 
de fotografies de les mostres de ma. 5. Observació i anàlisi de les lamines primes al 
microscopi òptic. 6. Marcatge de lamines per a identificar en el microscopi electrònic. 6. 
Fotografies del procediment realitzat en el microscopi electrònic, amb la metal·lització de 
les mostres. 7. Preparació de les mostres per a la realització dels isòtops de sofre.  
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Fotografies de la metodologia emparada en la proposta de divulgació. Llegenda: 8. 
Realització del model i de la maqueta 3D de la mina Balcoll. 

8 

8 
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8.3 Anàlisi de minerals al microscopi electrònic 
Anàlisi roca encaixant  

1.Caolinita.                                                 2. Feldspat potàssic. 

 

 

 

 

 

 

3.Pirita                                                           4.Rutil. 

 

 

 

 

 

5.Ilmenita.  

Element Weight% Atomic
% 

 

         
O K 30.82 59.59  
Ti K 32.07 20.71  
Mn K 1.68 0.94  
Fe K 33.23 18.41  
Au M 2.20 0.35  
    
Totals 100.00   

 

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic%  
         
O K 40.36 59.23  
Mg K 5.43 5.25  
Al K 9.84 8.56  
Si K 17.35 14.50  
Cl K 0.29 0.19  
K K 8.21 4.93  
Ti K 2.57 1.26  
Fe K 13.87 5.83  
Au M 2.09 0.25  
    
Totals 100.00   

Element Weight% Atomic
% 

 

         
O K 42.79 58.66  
Na K 1.59 1.52  
Al K 9.56 7.77  
Si K 32.58 25.44  
K K 11.36 6.37  
Au M 2.12 0.24  
    
Totals 100.00   

Element Weight
% 

Atomic
% 

 

         
O K 38.77 65.67  
Si K 0.43 0.42  
Ca K 0.31 0.21  
Ti K 59.28 33.54  
Au M 1.21 0.17  
    
Totals 100.00   

Element Weight
% 

Atomic
% 

 

         
S K 53.98 67.14  
Fe K 46.02 32.86  
    
Totals 100.00   
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Anàlisi minerals del filó  

6.Argent.                                                       7.Acantita. 

Element Weight% Atomic% 
        
Ag L 100.00 100.00 
   
Totals 100.00  

 

8.Sternbergite.                                              9.Argentopentlandita. 

Element Weight% Atomic%  
         
S K 29.86 49.82  
Fe K 33.29 31.90  
Ag L 36.85 18.28  
    
Totals 100.00   

 

10.Calcopirita.                                          11.Dolomita-Ankerita. 

Element Weight% Atomic%  
         
S K 36.65 51.85  
Fe K 29.73 24.15  
Cu K 33.62 24.00  
    
Totals 100.00   

 

12. Chamosita. 

 

 

 

 

 

 

13. Adulària. 

Element Weight% Atomic%  
         
O K 41.69 58.12  
Al K 9.60 7.94  
Si K 31.85 25.29  
K K 14.75 8.42  
Au M 2.10 0.24  
    
Totals 100.00   

Element Weight% Atomic%  
         
S K 15.25 37.71  
Ag L 84.75 62.29  
    
Totals 100.00   

Element Weight% Atomic%  
         
S K 30.92 47.40  
Fe K 27.97 24.61  
Ni K 24.25 20.30  
Ag L 16.86 7.68  
    
Totals 100.00   

Element Weight% Atomic%  
         
C K 9.74 16.75  
O K 46.30 59.80  
Mg K 8.71 7.40  
Ca K 23.46 12.10  
Mn K 1.03 0.39  
Fe K 9.19 3.40  
Au M 1.57 0.16  
    
Totals 100.00   

Element Weight% Atomic%  
         
C K 8.02 13.18  
O K 49.60 61.18  
Mg K 3.67 2.98  
Al K 9.95 7.28  
Si K 11.06 7.77  
Ca K 10.85 5.34  
Fe K 5.74 2.03  
Nb L 1.11 0.24  
    
Totals 100.00   
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8.4. Pòster divulgatiu de la mina Balcoll 
 



 


	1. Introducció
	1.1 El jaciment de la mina Balcoll
	1.1.2. Seqüència de cristal lització de les espècies minerals a la Mina Balcoll

	1.2. Divulgació del patrimoni miner
	1.2.1 Que entenem com a patrimoni
	1.2.2 La interpretació del patrimoni cultural i natural
	1.2.3 L’inici del patrimoni geològic i la necessitat de divulgar-lo
	1.2.4. La divulgació geològica
	1.2.5. Recurs divulgatiu
	1.2.6 El patrimoni miner
	1.2.7 El valor patrimonial de Bellmunt del Priorat

	1.3. Objectius i justificació del treball

	2. Geologia de l’àrea d’estudi
	2.1 Caracterització de la zona de estudi
	2.2 Cartografia de la mina

	3. Metodologia
	3.1. Per l’estudi del jaciment
	3.2. Per a l’elaboració de la proposta didàctica

	4. Resultats
	4.1 Resultats científics
	4.1.1 La mina i l’escombrera
	4.1.2 Cartografia geològica de la mina
	4.1.3 La roca encaixant
	4.1.4 Caracterització dels minerals
	4.1.5 Paragènesi de la mina Balcoll
	4.1.6 Dades geoquímiques

	4.2 Resultats didàctics
	4.2.1 Model 3D de la mina Balcoll
	4.2.2 Pòster de divulgació


	5. Discussió
	5.1 Discussió dels resultats científics
	5.1.1 Paragènesi i mineralització
	5.1.2 Model genètic

	5.2 Discussió dels resultats didàctics
	5.2.1 Model 3D de la mina Balcoll
	5.2.2 Pòster de divulgació


	6. Conclusions
	7. Bibliografia
	8. Annex
	8.1. Esquema de metodologia
	8.2. Fotografies de la metodologia emparada
	8.3 Anàlisi de minerals al microscopi electrònic
	8.4. Pòster divulgatiu de la mina Balcoll


