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1. INTRODUCCIÓ 

A l’hora d’escollir el tema del treball de recerca vaig pensar que estaria bé fer-lo 

sobre un tema del qual hagués sentit a parlar i m’interessés saber-ne més i 

aprofundir-ne. D’aquesta manera ampliaria els meus coneixements sobre el 

tema i els podria compartir amb els altres. Després d’uns dies de reflexió, ho vaig 

tenir clar; el meu treball aniria sobre el talc. 

 
El meu interès pel talc ha estat present des de petita. La meva família de part de 

pare sempre ha viscut en un petit poble dels pirineus francesos, Luzenac, el qual 

és famós per la seva mina de talc. Sempre he sentit a parlar sobre la fàbrica i la 

mina de talc. Cada cop que visitem el poble de la meva família veig passar unes 

cistelles penjades d’un cable que, segons m’han explicat, transporta el talc des 

de la mina fins a la fàbrica. 

 
Vaig pensar que tenint la sort de tenir familiars que actualment treballen a la 

fàbrica, em podrien posar en contacte amb el personal de l’empresa. Amb una 

primera idea en ment, vaig començar a buscar informació per poder plantejar 

l’estructura del treball. 

 
Els objectius del treball són ampliar els meus coneixements sobre el talc, visitar 

la fàbrica i la mina de talc de Luzenac i avaluar, mitjançant una enquesta, el nivell 

de coneixement que té la població d’aquest mineral i els seus usos. 

 
Normalment pensem que l’únic ús que té el talc és en forma de pols per a la cura 

de la pell dels nadons, però aquesta és només una part molt petita de totes les 

seves aplicacions. Per tant, un altre objectiu del meu treball és investigar i donar 

a conèixer els usos del talc i les seves múltiples aplicacions. 

 
El meu treball consta d’una part teòrica: història del talc, què és el talc 

(composició, propietats, classificació, toxicitat), obtenció del talc (tipus de 

dipòsits), localització mundial (dipòsits al món, principals productors) i usos del 

talc (sector industrial, usos quotidians). També d’una part pràctica: la mina de 

Trimouns (localització, història, la mina actualment, procés d’extracció, visita i 
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Fotografia meva amb una mostra de talc 
de la mina 

 

experiència personal), la fàbrica de Luzenac (localització, la fàbrica actualment, 

processos a la fàbrica, mesures de seguretat, visita i experiència personal), el 

dia a dia amb el talc (horari fet a partir dels coneixements sobre els usos del talc 

de totes les coses que utilitzem durant el dia que en contenen) i una enquesta 

sobre el coneixement del talc de les persones. 

 
En resum, el meu treball de recerca ha estat creat a partir del recull d’informació 

a través de webs, llibres i, sobretot, de les aportacions personals dels guies de 

les visites a la fàbrica i la mina de talc. Gairebé tota la part pràctica ha estat 

redactada amb la informació de primera mà que m’han aportat les persones 

expertes i amb l’experiència de les visites. 
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2. HISTÒRIA DEL TALC 

El talc en forma de pols és un producte molt utilitzat avui en dia per a usos 

d’higiene i bellesa. 

En aquest apartat explicaré des de quan es coneixen i s’utilitzen les seves 

propietats i com han anat evolucionant els seus usos al llarg del temps. 

 
El nom del talc prové de l’àrab ق ṭalq, que significa pur, en al·lusió al color de 

la seva pols, encara que inicialment va ser utilitzat a l’antic Egipte. 

 

El seu origen com a pólvores de talc 

es coneix al 1878 a Florència. Henry 

Roberts, el propietari de la farmàcia 

della Legazione Britannica va obtenir 

la fórmula del borotalc, barrejant àcid 

bòric1 i talc. Aquest compost tenia 

propietats blanquejants, calmants, 

antisèptiques i antitranspirants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farmàcia della Legazione Britannica 

 

Al 1904, es va començar a comercialitzar com a 

producte d’higiene personal, sobretot pels nadons. 

L’envàs utilitzat va ser la famosa llauna verda que més 

tard seria substituïda per plàstic. 

 

Al 1915, es va començar a promocionar i vendre a 

altres països per les seves nombroses utilitats i 

propietats. 

 
 
 

 
Cartell publicitari del 
Borotalc pels nadons 

 

Al 1921, la companyia de Henry Roberts es va fusionar amb una altra famosa 

farmàcia florentina, propietat de Lorenzo Manetti. Llavors, van crear la 

companyia “Manetti & Roberts”. 

 
 

1 L’àcid bòric, H3BO3, és un compost químic, sòlid, cristal·lí i de color blanc. És soluble en 

aigua i sovint és utilitzat com a antisèptic o insecticida. 
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INICIALMENT Utilitzat a l'antic Egipte. 

 

A partir dels anys noranta, comencen a sorgir altres marques fabricants de talc, 

com Johnson’s o Ausonia i comença a tenir altres utilitats. 

 
Actualment, el talc encara s’utilitza per la higiene dels nadons, però té moltes 

altres utilitats en la fabricació de comprimits, el maquillatge o els aliments. 

 
2.1. RESUM CRONOLÒGIC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1878 Henry Roberts descobreix el borotalc. 

1904 
Es comercialitza com a producte per la higiene dels 

nadons. 

1915 
Es promocionen i es venen les seves diverses 

utilitats a altres països. 

1921 
La companyia de Roberts es fusiona amb la de 

Manetti. 

1990 
Sorgeixen altres marques fabricants com Johnson's 

o Ausonia. 

ACTUALMENT Té moltes més utilitats (comprimits, maquillatge...) 
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3. QUÈ ÉS EL TALC? 

En aquest apartat explicaré la composició química, les propietats físiques, la 

classificació i la toxicitat i perillositat del talc. 

 
El talc és un mineral2 compost de silicat de 

magnesi3. Forma part dels minerals 

fil·losilicats4, un subgrup dels silicats. La 

seva fórmula química és Mg3Si4O10(OH)2. 

 
És el mineral més tou que es coneix, ja que és 

possible ratllar-lo amb l’ungla i ocupa el primer 

lloc a l’escala de Mohs. 

 
El seu color original pot variar entre tons 

blancs, grisos, marronosos i verds. 

 
És utilitzat a diverses àrees, com la fabricació 

de ceràmiques i cosmètics i a indústries com 

la paperera, la tèxtil o la del cautxú. 

 
3.1. COMPOSICIÓ QUÍMICA 

Els elements que componen el talc són el magnesi (Mg), el silici (Si), l’hidrogen 

(H) i l’oxigen (O). Aquests elements es combinen i formen compostos. Els 

compostos que formen el talc són l’òxid de magnesi (MgO), l’òxid de silici 

(SiO2) i l’aigua (H2O). 

 
 
 
 

2 Un mineral és una matèria natural, inorgànica, sòlida, cristal·lina i amb una composició 

química fixa o que varia entre límits molt estrets. 

3 Els silicats són el grup de minerals que constitueixen la major part de l’escorça terrestre. 

Són els minerals que formen les roques. Tots els silicats contenen silici i oxigen i aquests 

elements poden estar acompanyats d’altres com l’alumini, el ferro, el magnesi o el calci. 

4 Els fil·losilicats són característics per tenir una estructura laminar. 

Estructura dels fil·losilicats 

Talc (mineral) 
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PERCENTATGE DE CADA COMPOST QUE COMPON EL 
TALC 

 
(H2O) 
4,75% 

(MgO) 
31,88% 

 
 
 
 
 

(SiO2) 
63,37% 

 

De vegades el talc pot presentar algunes impureses causades per elements que 

entren a la seva estructura, com el níquel, el ferro, el calci, l’alumini i el crom. 

 
El percentatge de cada element i de cada compost que compon el talc és el 

següent: 

 

En aquest gràfic podem observar que l’element més abundant en el talc és l’oxigen (O), 

amb un 50,62% i el menys abundant és l’hidrogen (H), amb un 0,53%. 

 
 

En aquest gràfic podem observar que el compost més abundant en el talc és l’òxid de 

silici (SiO2), amb un 63,37% i el menys abundant és l’aigua (H2O), amb un 4,75%. 

PERCENTATGE DE CADA ELEMENT QUE COMPON EL TALC 

 
(Mg) 

19,23% 

 
 
 

(O) 
50,62% 

(Si) 
29,62% 

 
(H) 

0,53% 
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Minerals de talc de color verd, gris i blanc 

 

3.2. PROPIETATS FÍSIQUES 

 Color: El podem trobar en diferents colors que varien entre tons verds, 

marronosos, grisos i blancs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Color de la ratlla: El color de la seva ratlla és blanc. 

 

 Tacte: Té un tacte untuós. Al tocar el mineral es pot observar que deixa pols 

blanca a les mans i un tacte molt suau. 

 
 Tenacitat: El talc és un mineral sèctil, és a dir, que és fàcil tallar-lo en 

encenalls prims amb un ganivet. 

 

 Duresa: Té una duresa 1 i es fa servir com 

a mineral de referència en l’escala de 

Mohs. És molt tou i es pot ratllar amb 

l’ungla. 

 
 
 

 
 Lluïssor: La intensitat de reflexió de la llum sobre el mineral és nacrada. 

Significa que té una lluïssor com la de la perla. 

 
 Densitat: Té una densitat de 2,75 g/cm3. 

 

 Exfoliació: Té una exfoliació perfecta. Això vol dir que el mineral s’exfolia 

en làmines primes en un sol sentit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proba de duresa del talc 
amb l’ungla 
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És un mineral hidròfob, que repèl l’aigua i lipòfil, que absorbeix els greixos. 

Aquestes dues propietats són molt útils a l’hora de fer-lo servir en el nostre dia a 

dia. Un exemple seria el seu ús com a llevataques gràcies a la seva propietat 

lipòfila. 

 
3.3. CLASSIFICACIÓ 

Existeixen diferents sistemes de classificació universals en mineralogia. Una de 

les classificacions més utilitzades és la de l’escala de Mohs. 

 
L’escala de Mohs o de la duresa dels minerals caracteritza la resistència al ratllat 

de diversos minerals a partir de la capacitat d’un mineral dur per ratllar-ne un de 

més tou. 

 
Va ser creada a l’any 1812 pel geòleg i mineralogista alemany Friedrich Mohs. 

 
 

En aquesta escala, el mineral més dur és el diamant, que els pot ratllar a tots, i 

el més tou és el talc, que és ratllat per tots els altres. 

 
 

Duresa Mineral Fórmula Fotografia 

 
 

 
1 

 
 

 
Talc 

 
 

 
Mg3Si4O10(OH)2 

 

 

 
 
 

2 

 
 
 

Guix 

 
 
 

CaSO4·2H2O 
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3 

 

 

 

 
Calcita 

 

 

 

 
CaCO3 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Fluorita 

 

 

 

 
CaF2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Apatita 

 

 

 

Ca5(PO4)3(OH–,Cl–,F–) 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 
Ortosa 

 

 

 
KAlSi3O8 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 
Quars 

 

 

 
SiO2 
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8 

 

 

 

 
 

Topazi 

 

 

 

 
 

Al2SiO4(OH–,F–)2 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
Corindó 

 

 

 

 
Al2O3 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Diamant 

 

 

 

 

C 

 

 

 

3.4. TOXICITAT I PERILLOSITAT 

El talc ha estat àmpliament estudiat en termes de toxicitat i perillositat per a la 

salut al ser un ingredient bàsic en molts productes cosmètics i alimentaris. 

 
La majoria d’estudis coincideixen en què és un producte no tòxic per a la salut 

excepte quan el contingut d’asbest en alguns tipus de talc es troba en excés o si 

és inhalat excessivament. 
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Radiografia on s’observa 
l’acumulació de talc als 

pulmons 

 

3.4.1. TOXICITAT PER EXCÉS D’ASBEST 

L’asbest està format per un grup de minerals 

fibrosos que es poden trobar en estat natural. 

Aquest mineral té fibres llargues i flexibles, que es 

poden separar i són resistents a altes temperatures. 

 
L’asbest afecta principalment als pulmons i a la 

membrana que els envolta, la pleura. La inhalació 

d’alts nivells de fibres d’asbest a llarg termini pot 

produir lesions als pulmons i a la pleura. 

 
Aquesta malaltia s’anomena asbestosi i normalment afecta als treballadors 

exposats a l’asbest. És una malaltia greu, que pot produir incapacitat i fins i tot 

la mort. Diversos departaments de l’àmbit sanitari han determinat que respirar 

asbest pot augmentar el risc de patir càncer en éssers humans, sobretot càncer 

de pulmó. 

 

3.4.2. TOXICITAT PER INHALACIÓ EXCESSIVA 

La malaltia causada  per  la  inhalació  de  talc  

s’anomena talcosi.  Aquesta  malaltia es 

desenvolupa  en persones que inhalen 

constantment la pols del talc. 

 
La inhalació constant fa que arribin partícules 

perjudicials als bronquis i als ganglis limfàtics. És 

una malaltia que progressa lentament, però no 

arriba a ser mortal. Malgrat això, no existeix cap 

tractament especial. 

 
Ja que no té tractament, la millor opció pels treballadors en contacte amb el talc 

és prendre mesures preventives. Com que la malaltia és provocada per la 

inhalació del talc, la millor opció és utilitzar màscares de protecció. També es 

recomana que les instal·lacions de treball tinguin una bona ventilació. 

Mineral d’Asbest 
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4. COM S’OBTÉ EL TALC? 

El talc es forma en dipòsits a partir del metamorfisme de roques preexistents. 

En aquest apartat explicaré quins són els processos i les condicions naturals 

necessàries per a la formació del mineral. 

 
Els dipòsits de talc es generen a partir de la transformació de roques5 

preexistents sota activitat hidrotermal. Aquesta activitat consisteix en el pas 

d’aigua calenta per l’interior de la Terra. 

 
En aquest procés, els components 

necessaris per a la formació del 

talc, que són MgO, SiO2 i H2O són 

transportats pels fluids 

hidrotermals. 

 
Per a la formació de talc, el procés 

s’ha de dur a terme a baixa o mitja 

temperatura i a pressió suficient 

perquè es generi metamorfisme. 

El metamorfisme consisteix en el canvi de disposició i composició dels 

components químics de les roques a causa d’estar sotmeses als canvis de 

temperatura i pressió. Això dóna lloc a nous minerals que tenen una composició 

química estable sota les noves condicions. 

 
El tipus de mineralització depèn de la composició de la roca inicial. Els dipòsits 

de talc es classifiquen segons la roca preexistent de la qual deriven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Una roca és matèria que està constituïda per un o més minerals formant un sòlid. De 

manera natural formen l’escorça terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipòsit de talc situat en una pendent entre 
dos tipus de roques diferents 
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(Dipòsits derivats 
de carbonats de 

magnesi) 
50% 

(Dipòsits derivats 
de serpentines) 

40% 

PERCENTATGE DE CADA TIPUS DE DIPÒSIT DE TALC 

(Dipòsits derivats 
de roques alumino- 

silicatades) 
10% 

 

4.1. CLASSIFICACIÓ DELS DIPÒSITS DE TALC 

Podem classificar quatre tipologies de dipòsits diferents: 

 
 

 DIPÒSITS DERIVATS DE CARBONATS DE MAGNESI 

Més del 50% de la producció mundial de talc prové d’aquests dipòsits. 

Aquest talc sol ser molt pur i de color blanc. 

 
 DIPÒSITS DERIVATS DE SERPENTINES 

Aquests dipòsits són una barreja de carbonats de magnesi i talc reactiu. 

Generen un 40% de la producció mundial de talc. Aquest talc no és tan 

pur i sol tenir un color grisenc, però pot ser blanquejat. 

 
 DIPÒSITS DERIVATS DE ROQUES ALUMINO-SILICATADES 

Aquests dipòsits generen un 10% de la producció mundial de talc. Sovint 

es troben combinats amb els dipòsits derivats de carbonats de magnesi. 

Aquest talc sol ser de color gris. 

 
 DIPÒSITS DERIVATS DE ROQUES SEDIMENTÀRIES RIQUES EN 

MAGNESI 

Aquests tipus de dipòsits no acostumen a ser explotats. 
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5. ON ES LOCALITZA EL TALC? 

El talc es troba dispers per diversos països i és explotat a gran escala. 

En aquest apartat explicaré quines són les localitzacions més importants del talc 

al planeta. 

 
El talc ha estat trobat en més de 3100 localitats del nostre planeta. Els principals 

dipòsits de talc es troben als Estats Units, als Alps occidentals europeus, a Itàlia, 

a algunes zones de l’Himàlaia, a Austràlia, a Brasil i a Xina. 

 
A la següent imatge es poden observar els principals dipòsits de talc al món, 

marcats amb un puntet al mapamundi. 

Principals dipòsits de talc al món 
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Producció de talc l’any 2005 al món 

Producció alta 

Producció mitjana 

Producció baixa 

 

A la següent imatge es poden observar els països de major producció mundial, 

marcats amb puntets al mapamundi. Aquests són Xina, Japó, Estats Units, 

Brasil, Finlàndia, Índia, França, etc. 

 

 

 

 

 

 

A Europa, una de les localitzacions on el talc esdevé molt important 

econòmicament és la pedrera de Trimouns a Luzenac, França6. Allà es 

produeixen unes 400.000 tones anuals de talc, que representen un 10% de la 

producció mundial. 

 
A Catalunya el talc també hi és present. El podem trobar a la pedrera de Gualba, 

al Vallès Oriental, a La Vajol, a l’Alt Empordà i a Bellmunt del Priorat, al Priorat. 

 

 
6 La pedrera de Trimouns a Luzenac, França és l’objectiu de la part pràctica del meu treball. 

En aquesta part pràctica explico com ha estat la meva experiència durant la visita a la mina 

i tota la informació que he obtingut. 
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Pomes 

 

6. USOS DEL TALC 

El talc és un mineral amb nombroses aplicacions. En el nostre dia a dia el podem 

utilitzar en moltes ocasions i també el trobem incorporat en molts dels objectes 

que tenim a casa i que utilitzem diàriament. 

En aquest apartat explicaré quins són els seus usos al sector industrial i alguns 

usos bàsics i quotidians que ens poden ser molt útils . 

 
6.1. SECTOR INDUSTRIAL 

Actualment el talc és un material industrial, les propietats del qual aporten 

avantatges a molts camps diferents. Aquests són l’agricultura, la ceràmica, les 

pintures, l’alimentació, el paper, els cosmètics, els productes farmacèutics, el 

plàstic i el cautxú. 

 
6.1.1. AGRICULTURA 

Dins el sector de l’agricultura, el talc és 

utilitzat per protegir els vegetals. En 

primer lloc, crea una barrera que 

protegeix els vegetals davant les 

radiacions solars. En segon lloc, serveix 

com a insecticida. 

 
Actua com a barrera mineral i és  una 

tècnica autoritzada en l’agricultura ecològica. 

 
El talc també s'utilitza en la protecció de determinades fruites, especialment 

pomes, contra els efectes nocius del sol que provoca defectes en el seu aspecte. 
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Pintura 

 

6.1.2. CERÀMICA 

Dins el sector de la ceràmica, el talc és 

utilitzat principalment com a additiu 

natural que fa que millori la durabilitat i 

l’aspecte superficial dels esmaltats. 

 
S’utilitza en les ceràmiques tradicionals 

com les rajoles de sòl i parets, sanitaris 

i vaixelles. 

 
També permet reduir el temps i la temperatura de cocció i, per tant, estalviar 

energia. 

 

6.1.3. PINTURES 

El talc també s'utilitza en la fabricació de pintures decoratives i pintures 

industrials. 

 
En pintures decoratives, s'utilitza com 

a extensor del diòxid de titani, un 

pigment blanc molt més car, i al mateix 

temps preserva i millora el poder de 

coberta. 

 
La naturalesa laminar del talc també 

millora la resistència a les esquerdes i redueix el risc de degoteig, tot facilitant 

l'aplicació. Finalment, la finor de la mòlta fa que es puguin produir els efectes 

mate o setinat de les pintures. D'aquesta manera, un talc gruixut produirà un 

efecte mat i de profunditat. 

 
En pintures industrials, per exemple pintures marines o per a automòbils, el talc 

contribueix a la funció anticorrosiva. Les seves làmines s’orienten per protegir el 

suport evitant la difusió de l'aigua a través de la pel·lícula. Això s'anomena 

"efecte barrera". La naturalesa hidrofòbica del talc contribueix a reforçar aquesta 

Material ceràmic en un bany 
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funció. De la mateixa manera, les làmines promouen l'adhesió al substrat i 

augmenten la vida de les pintures. 

 
6.1.4. ALIMENTACIÓ 

El talc és utilitzat en molts productes 

alimentaris gràcies a que és inofensiu 

per a la salut dels humans. 

 
Gràcies a la seva no reactivitat, es troba 

inclòs en quantitats significatives en els 

xiclets amb sabors àcids, com els de 

fruita. El trobem com a antiadherent a la 

superfície dels xiclets i altres llaminadures. També s’utilitza pels mateixos motius 

en les carns processades, com els fuets o llonganisses. El talc també és present 

en el procés del polit de l’arròs. 

 
Finalment, en la producció d'oli d'oliva, facilita el procés d'extracció, augmenta el 

rendiment de la producció i millora la claredat de l’oli. 

 
6.1.5. PAPER 

En la fabricació del paper, el talc intervé en tres nivells: 

 
 

A dosis baixes, elimina el material 

no desitjat, com la resina de fusta, 

present al paper reciclat. La 

superfície lipòfila del talc absorbeix 

aquests materials adhesius. 

 
A dosis elevades, afegit a la massa 

del paper, redueix la quantitat de 

cel·lulosa utilitzada per fer el paper. 

Gràcies a la seva estructura laminar i la seva naturalesa hidrofòbica, millora la 

suavitat de la superfície i la funció de barrera al vapor d'aigua de certs papers. 

Xiclets 

Fàbrica de paper 
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Per a papers d'alta qualitat, com ara un llibre d'art o una revista de luxe, el talc 

s'utilitza en la composició dels recobriments de superfície, anomenats "capes", 

que permeten millorar la seva impressió i fer-los més sedosos al tacte. També 

contribueix a una millor productivitat de les màquines de les impremtes limitant 

els riscos de trencament de paper. 

 
A més, el talc contribueix a preservar els entorns naturals eliminant materials 

nocius continguts en papers vells i paper reciclat. 

 

6.1.6. COSMÈTICS I PRODUCTES FARMACÈUTICS 

La cosmètica i la farmàcia continuen sent un 

sector en el qual el talc, gràcies a la seva 

suavitat, el seu lliscament, la seva facilitat 

d'aplicació i les seves qualitats d'aparença, 

és molt apreciat. També és utilitzat per 

millorar les propietats del sabó i com a agent 

de blanqueig i poliment en dentífrics. 

 
El podem trobar com a component en 

maquillatges, xampús, gels corporals, 

cremes, etc. 

 
És l’excipient7 ideal. El seu efecte lliscant també el converteix en un lubricant, 

utilitzat per exemple per a la fabricació de pastilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Els excipients són els component dels medicaments diferents al principi actiu (substància 

responsable de l’efecte farmacològic). Aquests s’utilitzen per tal d’aconseguir la forma 

farmacèutica desitjada en cada cas (càpsules, comprimits, solucions, etc.) i faciliten la 

preparació, conservació i administració dels medicaments. 

Maquillatje i comprimits 
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Fàbrica d’automòbils 

 

6.1.7. PLÀSTICS 

Diversos tipus de materials o plàstics són, cada vegada més freqüentment, 

substituïts per polipropilè, un polímer fàcilment reciclable. Aquest és el cas, per 

exemple, en l'automòbil, electrodomèstics o envasos alimentaris. El talc 

proporciona diversos avantatges al polipropilè en funció del camp d'aplicació. 

 
La seva funció principal, gràcies a la 

seva estructura laminar, és 

aconseguir un bon equilibri entre 

l'augment de la rigidesa i una bona 

resistència als xocs. Així, a 

l'automòbil, trobem cada vegada més 

polipropilè carregat de talc sota el 

capó, a la cabina i a les parts externes 

de la carrosseria. Sota el capó, millora la resistència a la deformació davant la 

calor de les peces. A la cabina, aporta als taulers una millor rigidesa i una 

excel·lent estabilitat dimensional. A la carrosseria permet elaborar para-xocs de 

parets primes i, per tant, alleuja el vehicle. Avui en dia, un automòbil conté una 

mitjana de 8 kg de talc. 

 
Un altre avantatge important del polipropilè amb talc és que, en cas d'incineració, 

a diferència d'altres plàstics, només emet CO2 i vapor d'aigua. 

 
6.1.8. CAUTXÚ 

En el cautxú, el talc afavoreix el procés de 

barreja dels components. Augmenta la 

productivitat i millora la resistència UV de les 

peces d'automòbils exteriors. 

 
La seva estructura laminar fa que les tapes 

d'ampolles farmacèutiques siguin més 

impermeables als líquids. 
Pneumàtic 
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Peus amb sorra 

 

Amb la seva propietat aïllant, el talc s'utilitza en la fabricació de cables elèctrics, 

mentre que també actua com antiadherent en la producció de pneumàtics. 

 
6.2. USOS QUOTIDIANS 

Gairebé tots tenim a casa les clàssiques pólvores de talc, que no utilitzem gaire 

sovint a excepció de quan hi ha un nadó a casa. 

 
A part dels usos bàsics que han estat utilitzats durant molts anys, té altres 

múltiples usos molt sorprenents. 

 
 Impedeix el pas de les formigues 

Quan ens trobem a casa amb una 

invasió de formigues, podem 

escampar les pólvores de talc pels 

racons on les formigues surten. L’olor 

les repel·lirà  i  desapareixeran de 

casa. 

 
 Llençols més frescos 

A l’estiu, quan fa molta calor i ve de gust una sensació de frescor, si 

s’escampen les pólvores de talc sobre els llençols s’obté aquesta sensació 

agradable. 

 
 Eliminar sorra de la platja 

Per evitar embrutir el terra de casa després 

d’un dia de platja, podem aplicar pólvores de 

talc als nostres peus per eliminar els grans de 

sorra que queden enganxats. 

 
 Protector solar 

Per a les persones que no els agrada la sensació de la crema solar, el talc 

n’és un bon substitut. Si s’apliquen les pólvores de talc sobre la pell, s’obté 

el mateix efecte. 

Formigues 
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 Abrillantar el cuir 

Amb les pólvores i un drap, podem retornar la brillantor a les sabates o peces 

de cuir brutes. 

 
 Taques d’oli 

Gràcies a la propietat lipòfila del talc, 

el podem utilitzar com a llevataques. 

Si s’escampen les pólvores a la taca, 

es deixa un temps perquè 

s’absorbeixin els greixos, es raspalla i 

es posa a la rentadora, la roba 

quedarà totalment neta. 

 
 Taques de sang 

Si fem una barreja a base de talc i aigua, l’apliquem sobre la taca de sang, 

esperem fins que s’assequi i rentem la peça de roba, la taca desapareixerà. 

 
 Calmar picades d’insectes 

Durant l’època de mosquits, ens 

podem trobar amb picades que poden 

arribar a ser molt molestes. Si 

apliquem pólvores de talc a les 

picades, podem acabar amb la 

sensació de coïssor. 

 
 Desodorant 

El talc absorbeix la humitat, per tant, les persones molt propenses a suar el 

poden utilitzar a les aixelles per evitar l’excés de sudoració i les males olors. 

També es pot utilitzar pels peus i el calçat. 

Taca d’oli tractada 
amb talc 

Picada de mosquit 
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PART PRÀCTICA 
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Fotografia satèl·lit on es pot observar la localització de la mina en el 
mapa europeu 

 

7. LA MINA DE TRIMOUNS 

Per poder conèixer personalment quins processos tenen lloc durant l’extracció 

del talc, he visitat la mina de talc de Trimouns situada a Luzenac, França. 

En aquest apartat explicaré la història de la mina, els processos que tenen lloc i 

com va ser la meva experiència durant la visita. 

 
7.1. ON ES LOCALITZA? 

La mina de Trimouns és una mina a cel obert. El seu nom significa “tres monts” 

i es refereix a les tres muntanyes que, abans de l’explotació, es trobaven al 

voltant del coll de Trimouns. 

 
Aquest poble està situat al sud de França, al departament de l’Ariège, que fa 

frontera amb Andorra i Espanya. 
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Fotografia satèl·lit on es pot observar la mina de talc a la part 
superior i la fàbrica a la part inferior 

 

 
 

La mina es troba situada a 1700 metres d’alçada, per sobre de dos petits pobles 

anomenats Vernaux i Lordat. El talc és transportat per un telefèric d’uns 5 

quilòmetres de llarg fins a la fàbrica, situada al poble de Luzenac. 

Fotografia satèl·lit on es pot observar part de França, Andorra i Espanya 
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Treballadors de la mina a l’any 1903 

 

7.2. HISTÒRIA I INICIS DE LA MINA 

Antigament, existia un camí que enllaçava la vall de l’Ariège al sud amb el país 

d’Olmes8 més al nord. Com que aquest camí sempre ha sigut un passatge 

imprescindible, no és possible saber exactament qui va ser el descobridor del 

talc a Trimouns. El que es dedueix és que segurament van ser els viatgers i els 

pastors els descobridors del talc. Passaven per aquell camí molt sovint i és molt 

probable que el mineral els cridés l’atenció a causa de les seves peculiars 

característiques. 

 
A principis del segle XIX, la roca blanca era mòlta en molins de farina. La pols 

recollida s'enviava a Toulouse per vendre-la als farmacèutics i boticaris de la 

ciutat. Fins a la dècada de 1860, el volum d’aquest comerç depenia de les 

temperatures de l'hivern i el coratge dels treballadors. 

 
Un resident de Luzenac va iniciar un primer intent de racionalització de l'extracció 

i de tractament del talc. Però no és fins el 1888, amb l'arribada de Georges 

Goubeau, que l'explotació del talc 

va estar realment organitzada. 

 
 

Durant aquesta època van 

utilitzar carretons tirats per bous 

per baixar el talc de la pedrera a 

la fàbrica. El treball amb carros 

era molt dur. Els treballadors 

havien d’estar preparats a les 8 

del matí per carregar i baixar els carretons durant el dia. 

 
 

Per primera vegada, les pólvores de talc es van utilitzar com a suport de sulfat 

de coure en el tractament de les malalties de la vinya. Però va ser el 

 
 
 
 

8 El pais d'Olmes és un territori situat al sud-est  del  departament  de  l'Ariège,  dins  

l'actual regió d'Occitània. 
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desenvolupament de la papereria el que va desencadenar l'era industrial de 

Luzenac. 

 
Hi va haver dos elements que van permetre a l'empresa entrar en aquesta fase: 

l'arribada del ferrocarril a la vall l'any 1888 i la posada en marxa, el 1904, del 

primer telefèric que connectava la pedrera amb la fàbrica. 

 
Entre 1888 i 1905, la producció va augmentar de 800 a 20.000 tones anuals. 

Llavors, el desenvolupament empresarial va requerir un nou capital. Per 

aconseguir-ho, es va fundar el 1905 la "Société Anonyme des Talcs de Luzenac", 

és a dir, la Societat Anònima del Talc de Luzenac. 

 
El treball a Trimouns era totalment manual ja que no hi havia cap forma d'energia 

en aquell indret. Només un motor de vapor que proporcionava il·luminació. Les 

mules s'utilitzaven per remolcar vagonetes de tren que eliminaven els residus de 

roca. La jornada laboral durava des de la sortida del sol fins al capvespre. En 

arribar a la zona de treball, el treballador rebia una carmanyola i una manta, 

llogats per a la temporada, que havien de tornar quan s’acabava la temporada. 

 
Entre 1911 i 1913 es va produir una decisió crucial, el desplaçament de la fàbrica 

que es trobava a l'entrada sud del poble de Luzenac. El nou lloc escollit, en el 

qual la fàbrica encara es troba avui en dia, està situat al costat de l’estació de 

tren. 

 
El 1914, un nou cable aeri, semblant a un telefèric, va permetre augmentar la 

quantitat de mineral transportat fins a 50.000 tones anuals. Durant la guerra de 

1914-1918, la companyia va sobreviure relativament bé i, per mantenir-se en el 

negoci, va donar pas a la mecanització. 
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El final de les hostilitats va obrir una 

nova era. La manca d'homes es va 

compensar amb l'inici de la 

mecanització a la pedrera i, el 1920, es 

va incorporar la primera excavadora de 

vapor, anomenada "La Fumeuse”. 

 
El 1921, un nou augment de capital va 

permetre la realització de projectes a 

gran escala: la continuació de la mecanització a la pedrera i la introducció dels 

molins americans "Raymond", que revolucionarien la producció de la companyia. 

 
El 1926 es va establir un enllaç amb l'estació de tren de Luzenac. El 1928, 

l'empresa transporta més de 75.000 tones anuals. L'augment ràpid i continu de 

la producció es va veure interromput bruscament per la crisi mundial de 1929 i 

no es va reprendre fins després de la Segona Guerra Mundial. Durant 15 anys, 

les vendes es van estabilitzar. 

 
Després de la guerra, l'organització comercial iniciada el 1927 va continuar 

donant lloc a relacions més directes amb les xarxes de representació de 

l’empresa i la clientela. La producció va augmentar ràpidament i la manca 

d'accés viari adequat entre Trimouns i Luzenac va retardar l'ús de tècniques 

modernes a la pedrera, fent que fos necessari contractar prop de 1.000 

persones. L'obertura, el 1961, de la carretera actual va ser l'origen d'un canvi 

complet a la pedrera, que es va beneficiar d'una ràpida modernització i una 

notable millora de les condicions de vida. 

 
L'arribada de noves tècniques a tots els sectors de la indústria i un millor 

coneixement del talc i els seus mercats van provocar un augment del consum de 

talc. El 1965 ja es venien 200.000 tones anuals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primera excavadora mecànica 

“La Fumeuse” 
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A la fi dels anys seixanta, va començar una nova etapa de la història de la 

companyia. Durant la següent dècada, es va contractar un equip d'enginyers de 

vendes: enginyers especialitzats, cadascun d'ells en una indústria que utilitza 

talc, capaç de satisfer les expectatives cada vegada més específiques de la 

clientela. 

 
El nou telefèric, instal·lat el 1976, va ser un èxit tècnic notable. A la fàbrica, es 

van introduir nous mètodes de mòlta, assecat i embalatge. L'empresa va adquirir 

una nova imatge. 

 
Al mateix temps, l’empresa es va esforçar per expandir-se a tot el món. El 1971, 

va crear un centre de mòlta i distribució de talc de Luzenac, als Estats Units. El 

1976, es va fer amb la seva primera filial a Àustria. La política d'expansió 

internacional va continuar durant els anys vuitanta. 

A finals del 1988, la companyia es va fer membre de Rio Tinto, un dels principals 

grups miners internacionals. A principis dels 90 es va produir una nova força, el 

Grup Luzenac, que, gràcies al poder i el suport del seu nou accionista, va 

aconseguir una dimensió veritablement global. 

 
Després de 23 anys de cooperació, Rio Tinto va voler separar-se de les seves 

activitats lligades a l’explotació del talc per reorientar-se en el seu negoci 

principal. Així, el 2011, es va produir un gran esdeveniment per a l'empresa: el 

grup francès Imerys, el líder mundial en benefici de minerals, va adquirir el Grup 

Luzenac. Llavors, l'empresa de l’Ariège pren el nom d'Imerys Talc Luzenac 

França. Amb aquesta adquisició, es va marcar l'inici d'una nova era. 
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PRINCIPIS S. 
XIX 

La roca blanca es mol en molins de farina i la pols es ven 
als farmacèutics i boticaris de les ciutats. 

 

7.2.1. RESUM CRONOLÒGIC 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1888 
L'explotació del talc s'organitza. Arriba el ferrocarril a la 

vall. Producció de 800 tones anuals. 

1904 
Es posa en marxa el primer telefèric que connecta la 

pedrera amb la fàbrica. 

1905 La producció és de 20.000 tones anuals. 

1911 - 1913 Es produeix el desplaçament de la fàbrica. 

1914 La producció és de 50.000 tones anuals. 

1920 
S'incorpora la primera excavadora de vapor, "La 

Fumeuse". 

1921 La mecanització de la pedrera continua. 

1928 La producció és de 75.000 tones anuals. 

1929 
L'augment de la producció s'interrompeix per la crisi i la 

guerra. 

1961 
S'obre la carretera actual que dona pas a la 

modernització. 

1965 La producció és de 200.000 tones anuals. 

1971 
Es crea un centre de mòlta i distribució de talc als Estats 

Units. 

1976 
S'instala un nou telefèric que esdevé un èxit tècnic. 

L'empresa obre la seva primera filial a Àustria. 

1988 L'empresa es fa membre de Rio Tinto. 

2011 
Després de separar-se de Rio Tinto, l'empresa és adquirida 
pel grup Imerys i s'anomena Imerys Talc Luzenac França. 
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Cartell on es pot observar la capa de talc 

Vista de la pedrera de Trimouns. Es pot observar una 
franja blanca que correspon a la capa de talc que es troba 

en explotació 

 

7.3. LA MINA ACTUALMENT 

Actualment, Trimouns és la mina de talc a cel obert en explotació més gran del 

món i l'única activa a França. 

 
El jaciment de talc es troba concentrat en una sola capa que fa uns 120 metres 

de profunditat i uns 2 quilòmetres d’amplada. 
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Antic grup de cases on vivien els treballadors de 

la mina 

 

El període d’explotació és de maig a octubre o novembre, depenent de les 

condicions climàtiques. S’anomena període estival i la raó per la qual es fa durant 

aquests mesos és perquè durant els altres mesos de l’any la muntanya es troba 

completament nevada a causa de l’alçada. Amb aquestes condicions és 

impossible extreure el talc. 

 
Durant aquests mesos s’arriben a extreure unes 400.000 tones de talc anuals, 

que formen part del 10% de la producció mundial. Això és possible gràcies als 

124 treballadors de la pedrera. Treballen des de les cinc del matí fins les onze 

de la nit, amb diverses pauses, per aprofitar els pocs mesos que tenen 

d’explotació. Al ritme actual, amb les reserves conegudes, es preveuen uns 40 

anys més d’explotació. 

 
Antigament al costat de la pedrera existia un grup de cases i serveis pels 

treballadors, però actualment s’han destruït gairebé totes a causa de la 

necessitat d’excavar el terreny on es trobaven per extreure més talc. Tot i que 

encara en queden algunes, es troben deshabitades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.1. LA MINA I EL MEDI AMBIENT 

Per reduir el consum d’aigua de la pedrera, existeix un sistema de bombeig 

d’embassaments artificials que recicla l'aigua utilitzada, la qual cosa suposa un 

estalvi del 65% del consum total. 
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A la pedrera, l'aigua dels 

embassaments també es recicla per 

rentar les màquines i per regar les 

carreteres i camins, per evitar que els 

camions provoquin un excés de pols 

durant el període sec. Això ho fan els 

camions cisterna, que tenen una 

capacitat de 80.000 litres. 

 
Per respectar la biodiversitat, les 

roques que s’extreuen de la 

superfície abans d’arribar al talc, es 

reordenen quan es fa l'explotació. Es 

col·loquen ordenadament, en forma 

d’esgraons, es cobreixen amb terra 

vegetal i es planten espècies 

vegetals locals. L'any 2015 es van 

rehabilitar 15 hectàrees i es van 

retornar a la natura amb finalitats 

pastorals. 

 
7.4. PROCÉS D’EXTRACCIÓ DEL TALC 

El procés d’extracció del talc es divideix en dues parts: l’extracció de la capa de 

roca superficial i l’extracció del mineral. 

 
7.4.1. EXTRACCIÓ DE LA CAPA SUPERFICIAL 

A causa de que la capa de talc s'enfonsa en el subsòl, és necessari eliminar 

contínuament les roques que la cobreixen. Les excavadores, de mides molt 

grans, equipades amb cubells de fins a 30 tones, omplen grans camions que 

transporten les roques a una zona d'emmagatzematge. Per poder extreure una 

tona de talc, s’han de d’extreure unes deu tones de roques. 

Embassament artificial per reduir 
el consum d’aigua 

Terreny rehabilitat amb roques 
prèviament extretes 
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Maquinària d’extracció 

Maquinària d’extracció 

 

Aquestes màquines són tan voluminoses per transportar-les per la carretera, que 

són enviades per peces separades i muntades a la pedrera. Una de les rodes de 

la màquina pot arribar a fer 3 metres i valer uns 16.000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4.2. EXTRACCIÓ DEL MINERAL 

Un cop eliminada la capa de roca, l'extracció del talc es produeix al llarg de la 

superfície de talc. La gran varietat d'usos industrials del talc requereixen una 

extracció i una tria altament selectives. 

 
Els treballadors que extreuen el talc, són selectors amb anys d’experiència que, 

a la vegada que extreuen el mineral, fan una primera classificació del talc segons 

el color a ull nu. 
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7.5. PROCÉS DE SELECCIÓ DEL TALC 

La gran diversitat de sectors que demanden el talc tenen uns criteris determinats 

segons la puresa o color del talc que volen comprar. Degut a aquesta demanda, 

és molt important que es faci una primera selecció abans d’arribar a la fàbrica, 

per facilitar el treball. 

 
Aquesta classificació es divideix en dos passos: la mecànica, amb l’ajuda 

d’excavadores i l’òptica, amb càmeres detectores. 

 
7.5.1. SELECCIÓ MECÀNICA 

Les excavadores que extreuen el mineral també serveixen per classificar-lo per 

colors. Com s’explica anteriorment, els treballadors d’aquest procés tenen molts 

anys d’experiència, ja que han de tenir la capacitat de diferenciar les diferents 

qualitats de talc a una certa distància. L’ús de pales petites i estretes permet fer 

una selecció més precisa. 

 
7.5.2. SELECCIÓ ÒPTICA 

Després de la selecció mecànica, els minerals passen per una estació de 

classificació automàtica equipada amb màquines de selecció òptica d'última 

generació. Les càmeres d'alta resolució analitzen el color del talc i separen els 

minerals blancs dels més foscos. 

 
El classificador de la càmera 

permet detectar trossos de talc 

de la mida d'un gra d'arròs. 

Aquesta tecnologia avançada 

permet recuperar el màxim de 

talc blanc, el més demandat, i 

satisfer la creixent demanda del 

mercat, reduint el nombre de 

tones extretes i evitant la 

sobreexplotació del dipòsit. Màquina de selecció òptica 
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7.6. PROCÉS DE TRANSPORT DEL TALC 

Un cop els minerals han estat classificats, passen per una trituradora que trenca 

els minerals de grans dimensions en trossos més petits. Després d’aquest 

procés, els minerals es transporten a la fàbrica a través d'un telefèric. 

 
El telefèric fa 5 quilòmetres de 

longitud i té un desnivell de 1.000 

metres. Funciona a una velocitat de 

180 tones / hora i està equipat amb 

100 cistelles. Des de lluny, les 

cistelles que transporten el talc 

semblen petites i és difícil imaginar 

que cadascuna d’elles conté gairebé 

una tona i mitja de talc. 

 
El telefèric produeix l'electricitat 

necessària per al seu propi 

funcionament i cobreix el 90% del 

consum d’electricitat de la mina. 

Aquest mitjà de transport evita la contaminació acústica i les emissions de CO2 

que generarien les 15.000 rotacions anuals de camions que es necessitarien per 

transportar el talc a través dels 17 km que separen la pedrera de la fàbrica. 

 
Aquest telefèric és el segon que es construeix a la pedrera. El primer telefèric 

que va existir va ser construït l’any 1904. Aquest estava compost d’un cable de 

7 quilòmetres de llarg i dues estacions intermèdies. Podia transportar fins a 35 

tones de talc per hora. 

 
El 1976 es va instal·lar el nou telefèric, totalment automàtic i sense necessitat 

d’estacions intermèdies. Al llarg dels anys s’han anat fent algunes modificacions 

al cable i les cistelles. 

Telefèric 
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Autobús amb el qual vaig fer la visita 

 

7.7. VISITA I EXPERIÈNCIA PERSONAL 

Per poder observar els processos d’extracció i transport del talc vaig decidir 

visitar la mina de talc de Trimouns. 

 
La mina només es pot visitar durant el període d’explotació, de maig a octubre, 

ja que durant els altres mesos de l’any no s’hi pot accedir a causa de la neu. 

 
Per fer la visita vaig accedir a la pedrera amb cotxe particular i un cop allà ens 

van reunir a tots els visitants per pujar a l’autobús que ens faria la visita. També 

ens va acompanyar una guia de l’empresa Imerys, que anava explicant els 

indrets per on passàvem, la història de la mina i moltes dades interessants sobre 

el talc. 

 

 
Primer, l’autobús ens va portar a l’extrem nord de la mina, on es podia observar 

com les màquines excavadores feien l’extracció de la pedra superficial que es 

troba sobre la capa de talc. També vaig poder veure unes altres excavadores 

que extreien el talc i feien diferents piles, separant el mineral per qualitats. Allà 

vaig observar en diferents cartells explicatius com està situada la capa de talc en 

el subsòl i de quina manera es fa l’excavació. 
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Al costat dels cartells hi havia un contenidor molt gran ple de pedres de talc de 

diferents mides. La guia va permetre a cada visitant agafar la mostra que 

volgués. Allà mateix també hi havia un pneumàtic com els dels camions que 

transporten les roques. Va ser molt impactant veure les seves dimensions, ja que 

tenen una alçada de gairebé 3 metres. 

Roques extretes de la capa que es troba per 
sobre la capa de talc 

Vista de la pedrera 
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Seguidament, l’autobús es va dirigir a l’extrem sud de la mina on estan situats 

els diferents dipòsits d’emmagatzematge. Cada dipòsit conté un tipus de qualitat 

de talc. La guia va explicar que abans de que les roques siguin carregades a les 

cistelles del telefèric per transportar-les, passen per un classificador que separa 

el talc més blanc del més fosc i, seguidament, per una trituradora que trenca les 

pedres més grans per facilitar el transport. 

Contenidor amb pedres de talc de diferents 
mides 

Pneumàtic d’un camió de la pedrera 
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Fotografia meva amb una mostra de 
talc 

 

 

 

Allà també vaig poder observar el telefèric i les cistelles des d’una distància força 

propera. 

 
Abans de tornar al punt de sortida per finalitzar la visita, l’autobús va passar per 

dins d’una màquina de rentat. Aquesta màquina serveix per netejar l’exterior i 

sobretot les rodes dels vehicles que circulen per la pedrera. D’aquesta manera 

no es deixen anar residus de talc a la carretera i s’evita que quedi relliscosa. 

Aquesta parada és obligatòria per a tots els vehicles que es mouen per la 

pedrera. La guia va explicar que l’aigua que 

fan servir a la pedrera és reciclada dels 

embassaments que es formen amb la pluja. 

 
És una experiència molt enriquidora i oberta 

a tots els públics. Recomano fer aquesta 

visita a tots els amants de la natura i la 

geologia. 

Dipòsits d’emmagatzematge del talc 
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Fotografia satèl·lit on es pot observar la fàbrica de talc 

 

8. LA FÀBRICA DE TALC 

Per poder conèixer quins són els processos que tenen lloc des que el talc arriba 

a la fàbrica fins que es ven als diferents sectors, he visitat la fàbrica de talc de 

Luzenac, propietat de l’empresa Imerys. 

En aquest apartat explicaré la història de la fàbrica, els processos que tenen lloc 

en el tractament del mineral i com va ser la meva experiència durant la visita. 

 
8.1. ON ES LOCALITZA? 

La fàbrica està situada al poble de Luzenac, al costat de l’estació de tren. Aquest 

poble es troba al sud de França, al departament de l’Ariège, que fa frontera amb 

Andorra i Espanya. 

 
La distància entre la mina i la fàbrica és d’uns 5 quilòmetres. 
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Fàbrica de talc de Luzenac (IMERYS) 

 

8.2. LA FÀBRICA ACTUALMENT 

Actualment la fàbrica és propietat de la companyia Imerys. Des de l’any 1988 

fins el 2011 el grup del talc de Luzenac pertanyia a l’empresa Rio Tinto. Però 

aprofitant la seva separació, la companyia francesa Imerys va adquirir el grup 

Luzenac. Avui en dia encara hi pertany i el negoci funciona a la perfecció. 

 
La fàbrica compta amb uns 70 treballadors i produeix 400.000 tones de talc 

anuals. És l’empresa líder mundial en processament de talc. 

 

 

 
8.3. PROCESSOS A LA FÀBRICA 

Des que el talc arriba a la fàbrica a través de les cistelles del telefèric fins que 

surt de la fàbrica en els seus diferents acabats, hi intervenen una sèrie de 

processos. 

 
Gairebé tots els processos estan molt mecanitzats, així que no hi ha gaires 

operaris al lloc on es troben les grans màquines. La majoria de treballadors 

treballen als laboratoris, a les zones d’empaquetament i a les oficines de control 

de màquines. 
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Fàbrica de talc de Luzenac 

Nau d’emmagatzematge de talc vista 
des de l’interior 

 

8.3.1. EMMAGATZEMATGE DEL MINERAL 

A l'arribada del telefèric, els minerals de talc s'emmagatzemen separadament en 

grans naus amb una superfície total de 2 hectàrees. El talc és separat en 10 

qualitats diferents i és distribuït en les diferents naus. La seva capacitat total és 

de 300.000 tones. D'aquesta manera, a l'hivern, quan la pedrera està coberta de 

neu, la fàbrica pot continuar funcionant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la fotografia es poden observar unes naus amb teulades de color verd que són 

les naus d’emmagatzematge explicades anteriorment. A la següent fotografia 

podem observar el seu interior. 
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Màquina d’assecatge 

Procés d’assecatge 

 

8.3.2. L’ASSECATGE 

Els minerals de talc contenen una mitjana d’un 5% d’aigua. A més a més, com 

que les naus d’emmagatzematge no estan del tot tancades, en els dies de pluja 

el mineral encara conté més aigua. 

 
Per facilitar el procés de mòlta és necessari que el mineral passi per una màquina 

d’assecatge. Aquesta màquina és un forn rotatiu de doble circuit, que genera 

calor i fa que l’aigua s’evapori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fotografia del procés d’assecatge s’observa un doble circuit. El circuit groc 

és per on passa la calor i on està situat el generador de calor. El circuit blau és 

per on passa el mineral. Entra per un extrem, és assecat amb la calor i surt per 

l’altre extrem. 
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Procés de mòlta del mineral Màquina de molta 

 

8.3.3. LA MÒLTA 

Uns molins de grans dimensions redueixen els minerals de talc a una pols de 

finesa estàndard, en què les partícules són més petites que 40 mil·lèsimes de 

mil·límetre. 

 
Per a alguns usos, aquesta pols estàndard no és suficientment fina. Per això, 

una part dels minerals es sotmet a diferents processos de mòlta, per obtenir 

partícules de fins a 2 mil·lèsimes de mil·límetre. En aquest punt, la pols obté una 

aparença de líquid. 

 

 

 

 
A la fotografia s’observa el procés de mòlta del mineral. El mineral entra pel 

costat dret de la màquina i seguidament és mòlt fins a la mida estàndard. A la 

vegada hi ha un focus d’aire que prové de la part inferior del molí que fa que les 

partícules fines de talc pugin i marxin pel conducte superior. Les partícules més 

grans no són arrossegades per l’aire i romanen al molí fins que aconsegueixen 

la mida desitjada. 
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Sitges d’emmagatzematge 
de talc en pols 

 

8.3.4. LA GRANULACIÓ 

Per poder satisfer noves demandes i usos, 

especialment en la indústria paperera, la fàbrica 

produeix grànuls de talc. Aquests són més fàcils 

de transportar i utilitzar en mitjans aquosos. 

 
Pràcticament tot el talc que es tracta a la 

fàbrica, arriba i surt sent 100% talc, és a dir no 

porta additius. La única excepció és el talc 

granulat. Aquest conté un petit percentatge 

d’additius que són necessaris pel seu ús en altres productes. Les noves utilitats 

que sorgeixen pel talc fan que incrementi la demanda de diferents acabats. 

 
8.3.5. PROVES DE LABORATORI 

Abans  que  el talc en  pols sigui 

emmagatzemat, ha de passar una sèrie de 

proves de qualitat  que  es realitzen al 

laboratori. Els experts comproven el color i la 

mida del talc, ja que és molt important que no 

es barregin les diferents qualitats i que tingui 

una mida exacta. 

 
 

 
8.3.6. EMMAGATZEMATGE DELS PRODUCTES ACABATS 

Un cop el talc en pols és mòlt passa a ser 

emmagatzemat. La pols es transporta fins 

a unes sitges immenses. 

 
La fàbrica ofereix una gamma de més de 50 

productes acabats adaptats a cada 

indústria d'usuaris. 

Talc granulat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori on es fan les 
proves de qualitat 
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Emmagatzematge de sacs de 

paper en palets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camió cisterna dins l’estació de 
càrrega 

 

8.3.7. EMBALATGE I EXPEDICIÓ 

A la fàbrica existeixen tres tipus d’embalatges diferents: 

 
 

- CAMIONS I VAGONS CISTERNA: 

Una mica més de la meitat de la producció es lliura a granel, en camions o 

vagons cisterna. La fàbrica està connectada directament amb la xarxa SNCF 

(companya de ferrocarrils francesa). 

 
A la fàbrica hi ha 12 estacions per la 

càrrega a granel. Aquestes estacions 

estan dividides en dues plantes. La 

planta baixa és per on entren els 

camions i els vagons cisterna, que es 

situen a sobre d’una bàscula que els tara 

per poder mesurar la quantitat de talc 

que hi carreguen. La planta superior està 

connectada amb la planta inferior per un 

forat amb un tub. Aquest tub prové de les 

sitges d’emmagatzematge del talc en pols i serveix per carregar la quantitat 

exacta de talc dins els camions i vagons cisterna. 

 
- SACS: 

Aquests sacs estan fets de paper. Hi ha una cadena que els omple 

automàticament i una altra on els treballadors ho fan manualment. 

 
Després de ser omplerts passen a una 

cadena automàtica de paletització. Els 

sacs es posen a sobre d’un palet 

ordenadament i es cobreixen amb un 

plàstic. 
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- BIG BAG: 

Aquest tipus d’embalatge consisteix en 

un sac flexible fet de plàstic amb quatre 

nanses. Els sacs s’omplen amb talc i es 

col·loquen a sobre dels palets. 

 
 
 
 
 

8.4. MESURES DE SEGURETAT A LA FÀBRICA 

La fàbrica té unes normes de seguretat obligatòries tant per als visitants com per 

als treballadors. 

 
Els visitants no poden circular sols per les sales de producció. Sempre han d’anar 

acompanyats per un representant de l’empresa que els va informant dels perills 

durant la visita. 

 
Tampoc està permès fumar ni fer fotografies a l’interior. No es poden portar 

arracades ni penjolls visibles. També s’ha d’anar molt en compte de no relliscar, 

ja que el talc fa que el terra sigui relliscós. 

 
És obligatori per als visitants i treballadors portar un equipament de seguretat 

adequat. Aquest consisteix en: 

 
- Casc de seguretat 

- Ulleres de seguretat 

- Sabates de seguretat 

- Roba d’alta visibilitat 

- Proteccions auditives (en les zones indicades) 

- Màscara anti-pols (en les zones indicades) 

Emmagatzematge de Big Bags 
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Fotografia meva amb l’equipament de 
seguretat 

 

8.5. VISITA I EXPERIÈNCIA PERSONAL 

Per observar a quins processos es sotmet el talc per poder ser enviat, vaig decidir 

visitar la fàbrica de talc de Luzenac Imerys. 

 
Uns mesos abans de la visita vaig contactar amb el director de la fàbrica via e- 

mail. La secretària em va informar que no solien admetre visites a la fàbrica, però 

com que la meva intenció era obtenir informació per completar el meu treball de 

recerca i alguns familiars meus hi treballen, finalment hi va accedir. 

 
Un cop vaig arribar a la fàbrica, la 

secretària em va informar sobre les 

normes de seguretat i em va presentar 

el meu guia, en Samuel. Ell em va 

portar a un despatx on em va explicar 

el processament del talc per poder-me 

fer una idea abans de la visita. 

Seguidament, em va donar 

l’equipament de seguretat necessari 

per poder entrar a les diferents sales. 

Portava botes, jaqueta, casc, ulleres i 

proteccions auditives. 

 
Durant la visita vaig poder observar tots els processos, pas a pas, des de que el 

talc arriba i és col·locat a les naus fins que és empaquetat i enviat. Vaig veure 

les naus, la màquina d’assecatge, el molí, la màquina de granulat, els laboratoris, 

les màquines d’empaquetament dels sacs, les estacions de càrrega dels 

camions i vagons cisterna i el magatzem dels sacs i les big bags. 

 
La part més interessant va ser veure les immenses naus amb les diferents 

qualitats de talc i el procés de càrrega d’un camió cisterna. 
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La part negativa va ser no poder fer fotografies a causa de la privacitat de 

l’empresa, però la secretària va poder-ne aconseguir algunes i enviar-me-les. 

 
Va ser una experiència amb la qual vaig aprendre el processament del talc i vaig 

obtenir molta informació. Vaig tenir molta sort de poder fer aquesta visita, ja que 

només ho permeten en casos molt excepcionals. 
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22:00 

Dormir 

7:00 

Dutxa 
7:30 

Esmorzar 

19:00 

Casa 

8:00 

Cotxe 

18:00 

 

9:00 

Feina 

14:00 

Dinar 

11:00 

Descans 

 

9. EL TALC AL NOSTRE DIA A DIA 

El talc és un mineral molt present en el nostre dia a dia. Està present en molts 

productes i objectes que utilitzem diàriament i molts de nosaltres no en som 

conscients. 

A partir de la informació obtinguda dels usos del talc, he creat el següent apartat 

on explico, en forma d’horari, en quines situacions diàries utilitzem el talc. 

 
 

 
7:00 DUTXA 

Quan ens aixequem el primer que fem és dutxar-nos. Al bany, els rajols del terra, 

de les parets i tots els elements ceràmics (plat de dutxa, WC...) contenen talc. 

Aquest els proporciona una millor resistència i aparença. 

 
A la dutxa utilitzem xampús i sabons fabricats amb talc, per ser més suaus i 

cremosos. Després de dutxar-nos, si utilitzem maquillatge, també el talc és un 

dels seus components. Li aporta brillantor i un tacte suau i sedós. 
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7:30 ESMORZAR 

A l’hora d’esmorzar solem prendre un cafè. La carcassa de plàstic de la cafetera 

conté talc per millorar la seva resistència. Un cop hem acabat, posem la tassa al 

rentavaixelles. La junta de goma que envolta la porta està fabricada amb talc, 

que li proporciona molta impermeabilitat. 

 
8:00 COTXE 

Sortim de casa i agafem el cotxe per anar a la feina. El para-xocs i el quadre de 

comandaments reforçats amb talc, permeten que el cotxe sigui més lleuger i que 

es produeixi un millor rendiment del combustible. 

 
La pintura exterior del cotxe conté talc per evitar la corrosió. Els pneumàtics 

també en contenen, per millorar la seva funció antiadherent. 

 
9:00 FEINA 

Un cop a la feina segurament necessitarem escriure una nota en un paper. El 

paper que utilitzem conté talc, que millora la suavitat de la superfície i fa que el 

bolígraf llisqui més fàcilment. 

 
11:00 DESCANS 

Després d’un matí ocupat podem notar un lleuger mal de cap i necessitem 

prendre un medicament. La major part de la composició del comprimit és talc. És 

l’ingredient bàsic i actua com a excipient natural. 

 
14:00 DINAR 

A l’hora de dinar, si ens emportem el menjar a la feina, el solem portar en un 

envàs de plàstic. El talc fa que els embalatges de plàstic siguin més resistents. 

Per completar el dinar mengem una poma de postres, que possiblement hagi 

estat tractada amb talc per evitar les cremades del sol. Després de dinar ens ve 

de gust menjar-nos un xiclet que prèviament ha estat recobert amb talc, utilitzat 

com a antiadherent. 
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18:00 SUPERMERCAT 

Quan sortim de la feina passem pel supermercat abans d’arribar a casa. 

Necessitem comprar una ampolla d’oli i embotit per l’esmorzar. En l’oli d’oliva el 

talc ajuda a augmentar el rendiment de la producció i en els embotits serveix per 

recobrir-los i com a antiadherent. 

 
19:00 CASA 

Un cop a casa ens ve de gust descansar una estona i sortim a la nostra terrassa. 

Les cadires i la taula de plàstic estan fabricades amb talc, que fa que el material 

sigui més fort i lleuger. 

 
22:00 DORMIR 

Abans d’anar a dormir ens hem de rentar bé les dents. La pasta de dents que 

utilitzem conté talc, que serveix com a blanquejant. 



  EL TALC:   UN MINERAL MOLT PRESENT A LA NOSTRA VIDA  

 58 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Icones de Google Drive, formulari i full de càlcul 

 

10. ENQUESTA SOBRE EL CONEIXEMENT DEL TALC 

Per completar el meu treball de recerca he decidit fer una enquesta sobre el 

coneixement del talc. 

Amb aquesta enquesta pretenc saber si persones de diferents edats, sexes, i 

estudis han sentit parlar alguna vegada del talc, saben de què està compost i les 

seves diverses utilitats. 

 
10.1. COM HE PREPARAT L’ENQUESTA? 

Primer de tot, vaig pensar quina informació volia recollir amb l’enquesta i després 

vaig redactar les preguntes i el model d’enquesta. Un cop fet l’esborrany, vaig 

crear un formulari de Google amb Google Drive. Vaig començar a editar el 

document i hi vaig escriure les preguntes. 

 
El formulari va lligat a un enllaç, que es pot enviar a tothom que es vulgui perquè 

el responguin. Vaig enviar el formulari als meus familiars, professors, companys 

i coneguts per poder obtenir respostes de persones de diferents edats, sexes i 

estudis. 

 

 
Després d’unes setmanes vaig començar a rebre força respostes i finalment en 

vaig obtenir 132. El mateix formulari crea un full de càlcul on es recullen totes les 

respostes ordenadament. També recull la informació de cada resposta i crea un 

gràfic amb percentatges per a cada pregunta. 
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10.2. MODEL D’ENQUESTA 
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10.3. RESULTATS OBTINGUTS 

1a pregunta: Edat 
 

 

 

 
Amb aquesta pregunta he pogut saber quantes persones de cada franja d’edat 

diferent han contestat la meva enquesta. Es pot observar que el percentatge més 

alt de respostes són de menors de 12 anys. Això és degut a que vaig passar 

l’enquesta a dos cursos d’una escola de primària. 

 
2a pregunta: Sexe 

 
 
 
 

 
 

En aquesta pregunta es pot observar que han contestat gairebé un 70% de 

dones i un 30% d’homes. 
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3a pregunta: Nivell d’estudis 
 
 
 
 

 
 

En aquesta pregunta es pot observar que el 40,9% de les respostes són de 

persones amb estudis universitaris o superiors, el 38,6% de persones que 

estudien educació primària, el 15,2% de batxillerat i el 5,3% d’educació 

secundària. 

 
4a pregunta: Has sentit parlar alguna vegada del talc? 

 
 
 
 

 

 
En aquesta pregunta s’observa que un 62,1% ha respòs que sí ha sentit a parlar 

del talc alguna vegada i un 37,9% mai n’ha sentit a parlar. 
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5a pregunta: Saps què és el talc? 
 
 
 

 
 

Aquí observem que un 47% sap que és un mineral, un 40,9% no ho sap segur, 

un 11,4% creu que és un producte químic elaborat i un 0,8% creu que és un 

vegetal. 

 
6a pregunta: Escriu el nom d'alguns productes que utilitzes/consumeixes 

en el teu dia a dia que continguin talc 

 

En aquest gràfic es pot observar que moltes persones han respòs que no 

coneixen cap producte que contingui talc (70 respostes de 132). També 

s’observa que el producte que més es coneix és la pols de talc i seguidament els 

cosmètics. 

70 

30 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insecticida 

Roba 

Cotxe 

Aliments 

Fusta 

Ceràmica 

Pasta de dents 

Làtex 

Medicaments 

Pintura 

Paper 

Cosmètics 

Pols de talc 

No en sé cap 

Quantitat de respostes dels productes que les persones creuen que 
conten talc 
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10.4. CONCLUSIONS EXTRETES 

Amb l’enquesta volia saber si el coneixement del talc depenia de l’edat, el sexe i 

el nivell d’estudis dels enquestats. Com que no he pogut obtenir la mateixa 

quantitat de respostes de cada apartat, he adaptat els percentatges per a cada 

secció. 

 
La següent taula recull els percentatges dels resultats de l’enquesta. 

 

 
 

Total 

enquestats 

(132) 

Has sentit a 

parlar del talc? 

 
Saps què és el talc? 

Productes que coneixes 

fabricats amb talc 

Sí No 
No ho 

sé 
Mineral Vegetal 

Producte 

químic 
Cap 

Pols 

de talc 
Altres 

- 12 

(51) 
12% 88% 80% 4% 2% 14% 84% 2% 14% 

12 – 18 

(18) 
89% 11% 28% 61% 0% 11% 39% 61% 0% 

19 – 39 

(20) 
90% 10% 15% 65% 0% 20% 45% 30% 25% 

40 – 60 

(38) 
97% 3% 13% 82% 0% 5% 40% 40% 20% 

+ 60 

(5) 
100% 0% 0% 100% 0% 0% 40% 60% 0% 

Homes 

(40) 
47% 53% 45% 35% 2% 18% 60% 23% 17% 

Dones 

(92) 
68% 32% 39% 52% 0% 9% 57% 26% 17% 

Primària 

(51) 
14% 86% 80% 6% 2% 12% 82% 4% 14% 

Secundària 

(7) 
86% 14% 29% 42% 0% 29% 29% 71% 0% 

Batxillerat 

(20) 
90% 10% 15% 75% 0% 10% 45% 50% 5% 

Universitat 

(54) 
94% 6% 15% 76% 0% 9% 43% 32% 25% 
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A partir dels percentatges que s’observen a la taula, s’interpreta: 

 
 

Pregunta 1: Has sentit a parlar del talc? 

 
 

Observem que a mesura que augmenta l’edat també augmenta el coneixement 

del talc de les persones. Segons el sexe, observem que hi ha més dones que 

homes que coneixen el talc i segons el nivell d’estudis, el coneixement és major 

quan les persones tenen un nivell més alt de formació. 

 
Pregunta 2: Saps què és el talc? 

 
 

Observem que a mesura que augmenta l’edat també augmenta el nombre de 

persones que saben que és un mineral. Segons el sexe, observem que hi ha 

més dones que homes que coneixen la seva procedència i segons el nivell 

d’estudis, el coneixement del seu origen és major quan les persones tenen un 

nivell més alt de formació. 

 
Pregunta 3: Productes que coneixes que estiguin fabricats amb talc. 

 
 

Segons l’edat s’observa que un 80% dels menors de 12 anys no coneixen cap 

ús del talc. A la franja dels 12 als 60 anys o més, s’interpreta que gairebé la 

meitat de persones no coneixen cap aplicació i un 80% de l’altra meitat només 

coneix el seu ús com a pols de talc. 

Segons el sexe, podem dir que no afecta als resultats del coneixement dels usos 

del talc. 

 
Segons el nivell d’estudis, s’observa que la major part dels estudiants de primària 

no coneix cap ús del talc. En canvi un gran percentatge dels estudiants de 

secundària coneixen el seu ús com a pols de talc (dedueixo que podria ser a 

causa de haver-lo treballat a classe). La meitat de les persones amb estudis de 

batxillerat i universitaris, no coneixen cap ús del talc i un 60% de l’altra meitat 

només coneix la pols de talc. 
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Amb aquesta enquesta volia demostrar el desconeixement dels usos i les 

aplicacions del talc. Amb els resultats obtinguts puc afirmar que un 53 % dels 

enquestats no coneixen cap ús del talc, però del 47% dels que coneixen algun 

dels seus usos, gairebé la meitat només sap la seva aplicació com a pols de talc. 

 
Tenint en compte que el talc és un mineral amb nombroses utilitats crec que 

queda ben reflectit que és molt conegut com a pols de talc, però la major part de 

les persones no en coneix cap altre ús. També he observat que tot i que el talc 

es troba molt present al nostre dia a dia, el percentatge de desconeixement del 

mineral és força elevat. 
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11. CONCLUSIÓ 

Per concloure, dir que no m’he equivocat en l’elecció del tema del treball. Ha 

estat molt interessant anar descobrint detalls sobre el talc i les seves aplicacions 

a mesura que anava cercant informació. 

 
Un aspecte molt gratificant d’haver fet el treball de recerca és que a mesura que 

l’anava redactant, apareixia la curiositat en diversos apartats i cada cop volia 

cercar més informació per poder-la satisfer. Un exemple seria l’apartat de 

l’historia de la mina, que em va fer reflexionar sobre com van ser aquells inicis i 

buscar més informació per fer-me una idea de com vivia i treballava el meu avi, 

que havia sigut operari a la pedrera. Ara sé que el treball a la mina era molt dur 

i cansat, ja que en els seus inicis la mina no estava mecanitzada. 

 
L’objectiu principal del treball era poder conèixer en persona la mina i la fàbrica 

de talc de les que tant havia sentit a parlar i mai havia pogut visitar. He pogut 

visitar els dos indrets i obtenir molta informació de primera mà. 

 
Amb l’ajut de diferents fonts he pogut conèixer que cada dia estem molt en 

contacte amb el talc i que té nombroses utilitats. Amb la informació extreta de 

l’enquesta sobre el coneixement del talc de les persones, he pogut saber que un 

alt percentatge desconeix la seva procedència, les seves propietats i els seus 

usos. 

 
D’altra banda, crec que l’elaboració d’aquest treball de recerca m’ha ajudat a 

aprendre a treballar per mi mateixa. He après a organitzar-me les tasques i el 

temps. També he tingut l’ajuda de la meva tutora, que m’ha orientat sobre què 

dir i què no. Ha estat un bon exercici d’autoaprenentatge i autoorganització. 

 
Trobar la informació al principi no va ser fàcil. Internet és una eina molt útil que 

ens proporciona molta informació, però s’ha d’aprendre a seleccionar quina és 

imprescindible i quina no. Això ho vaig anar aprenent a mesura que anava 

redactant. Una de les tasques més difícils va ser entendre tota la informació i 

reescriure-la per tal de fer-la més entenedora i agradable. 
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A l’hora d’elaborar el treball no han sorgit gaires problemes. Per redactar la part 

teòrica he utilitzat algunes fonts d’internet, però la majoria de la informació l’he 

obtinguda d’un llibre que em van regalar durant la meva visita a la fàbrica. Les 

visites a la fàbrica i la mina van ser molt interessants i va ser fàcil arribar-hi ja 

que no es troben gaire lluny. 

 
La realització d’aquest treball m’ha permès posar en pràctica el meu nivell de 

francès, cosa que em provoca una gran satisfacció. Les dues visites guiades van 

ser en francès i vaig poder parlar amb els dos guies. També he pogut practicar 

l’expressió escrita, ja que he traduït molta informació de llibres en francès. 

 
Per acabar, dir que he après molt i he aconseguit el que m’havia proposat, tot i 

que m’hauria agradat fer alguna pràctica de laboratori. L’inconvenient ha estat 

que no en vaig trobar cap que estigués a l’abast d’una alumna de segon de 

batxillerat. 

 
Crec que haver fet el treball sobre una cosa que em cridava l’atenció ha estat 

molt interessant. Amb aquest treball he pogut ampliar els meus coneixements 

sobre el talc i podré compartir-los amb tothom qui ho desitgi. 
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